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N U N TEM PA ĴO J

LA PACO
Ĉ T T  V I  V O L A S  Ĝ I Ĵ S T  P

Se vi akceptas neniun el la rimedoj 
kapablaj konstantigi la pacon, vi estas 
fakte partiano de ia nuna militu stalo.

Ni komencas en tiu fi N» la publikigon ijo interesa kaj originala studo pri la 
paca demando, kui pritraktos sinsekve la jenajn punktojn: Armadhaltlgo, M alamo. 
Malpligrandigo de I armstato. Antimilltarisrm», Arbitracio s e n s e p ta .  Federacio.

Vi demandu hazarde cent homojn, ĉu ili aprobas Ja 
militstaton, ĉu ili deziras gian dauran; almenaa «aŭdek 
respondos ke, ege, ili malsatas ĝin, |<e, fervore, ili deziras 
nefiniĝontan pacon internacian.

La homoj, kiuj laboras por la paco, proponas diversajn 
rimedojn por efektivigi ĝin. Vi iru al cent homoj, vi parolu 
al ili pri unu el tiuj rimedoj; almenaŭ okdek el iti esprimos, 
ege aŭ ete, malaproban opinion kontraŭ ĝi.

La du ĉi supraj asertoj Sajnas ne kunigeblaj, Ĉar efektive 
ciu konscias ke, kiu volas atingi rezultaton, tiu akceptas uzi 
almenaŭ unu el la rimedoj al ĝi.

Sed tamen iii ambaŭ estas veraj: plej multaj homoj tre
deziras la pacon, sed tamen, ili multe emas malaprobi Ĉiun
rimedon paccelan ĝis nun proponitan por forigi la milit-
eblecon. Kaj tio estas ia kauzo de tiu alia stranga okazajo:
nuilgraŭ la multeco de I’pacamantoj, milito estas ankoraŭ 
ebla.

Efektive, se ĉiuj, kiuj nomas sin pacamantoj, aprobus 
unu saman rimedon kapablan konstantigi la pacon, kaj dis
konigus sian aprobon, tia unuanimeco venkus Ĉiujn barojn.

Literaturo:

Tra la Esperanta Literaturo. Verto.

Esperantismo:

BUeto de blankbarbulo, Th. Carl. 
Kroniko. — Esperanto-Kongreso}. - Diversajoj.

U. E. A.:

Oficiala informilo. — Novaj Delegitoj. 
Esperantia parolejo. — Esperantia vivo. 
Reciproka informado.

Konsekvence, temptaŭge estas, ke ĉiu pacamanto, kiu 
konscias pri la grandegaj profitoj devenonta} de packonstant- 
eco, pri la bedaŭrindegaj malutiloj de milito, ekzamenu, ĉu 
jes aŭ ne, ii volas la pacon. Ĉiu rimedo proponita al la paco 
estas neperfekta — ne mirige, ĉu iu konas ion perfektan? — 
Ciu rimedo, uzate, naskus malagrablalojn, eĉ malprofitojn; 
demando solvinda estas: Cu tiuj malbonajoj estas pii gravaj 
ol la bonaĵoj konsekvencaj de tiu rimedo.

Se post esploro ni konstatas, ke unu aŭ kelkaj rimedoj 
ne estas forjetindaj malgraŭ siaj neperfektecoj, tiam ni 
povos elekti unu el ili kaj, propagandante ĝin, montri la 
efektivecon de nia pacamo. Se, male, nia esploro devigas 
nin forjeti ĉiujn rimedojn al la paco —  sen honto kaj kun 
bedaŭro, ni rifuzos fari iun laboron efikan kontraŭ la milit- 
ebleco.

Antaŭ ol trastudi la diversajn rimedojn ĝis nun proponitajn 
por konstantigi ia pacon, mi opinias utile, memorigi la
Cefajn kaŭzojn de la pacceladoj.

Multaj deziras la pacon nur pro korboneco, ĉar ili mal
sategas la kruelajojn korpajn aŭ sociajn de la milito (vundoj, 
mortigoj, . . . ;  malriĉigoj, vidvinigoj, orfigoj . . .). Aliaj 
deziras, ke paco igu certe daŭronta pro tiu konstato, ke la 
formoj de la konkuro inter nacioj —  kiujn oni nomas 
milito kaj armita pacstato — fariĝas tiom multekostaj, tiom 
malŝparigaj, ke eĉ Ce la plej fortika, la plej riĉa, la plej 
versajne sukcesonta regno, la profito prudente esperebla
de ambaŭ konkurem oj estas multe malpli grava ol tiui 
kostoj aŭ malŝparoj.

Diversaj pacamantoj proponas haltigi la armadojn; la du 
reciproke plej malsimilaj formoj de tiu ideo estas: haltigo 
ĉiunacia (samtempa) kaj haltigo ununacia.

Konsento internacia por haltigi samtempe en ĉiuj regnoj 
la nun konstateblan kreskadon de militpreparaj oferoj, ne 
nur rekte ŝparigus por ia homaro multe da mono kaj tempo 
gravvaloraj sed ankaŭ ĝi naskus iom da reciproka konfido,



kiu, se  ĝi ne sufiĉus por efektivigi sam tem pan  m alpligrand
igon  de  I'animstato, almenaŭ plifirmigus la pacon-

Kelkaj propagandas, ke ilia regno  devas haltigi dum  
kelkaj jaro j, post oficiala d iskonigo  de  tiu decido sia, la 
plifortigon de  sia armilaro, malgraŭ la ĉiea armstatkresko. 
LaŬ iii, tiu nobla konduto  naskus, al Hia regno, konfidon 
de ĝiaj konkurantoj, pro  kiu baldaŭ ili imitus ĝ in ;  tiel, 
iom post iom, Cie haltus la p ligrandigo  de arm iteco ; se 
esperm alinde post kelkaj jaroj ilia reg n o  konstatus, ke ĝia 
ekzem plo ne estas imitata, ĝi povas tiam uzi la m onon, 
kiun ĝi ŝparis intertem pe, p o r  kom pense plirapidigi la 
kreskon de siaj fortoj.

Ni rimarku unue, ke haltigo sam tem pa aŭ ununacia estas 
malmulte bonaj per si m e m : ili ne m alhelpas militon kaj 
giajn kruci ajojn, ili ne m alpligrandigas Ia jam nun troajn 
elspezojn de Larmita pacstato  kaj ne igas malpli multekostaj 
la postajn  militojn. Tiuj rimedoj estas atentindaj nur kiel 
komencaj patoj al malpligrandigo de r  armiteco. Ne nur
tiuj rimedoj malmulte efikus al la celo de la pacamantoj,
sed ili estas sufiĉe malfacile trafeblaj.

Haltigo sam tem pa estas preskaŭ neebla. P o r  efektivigi 
tian sam tem pan haltigon, estas necese ke c'iuj regnoj sam
tempe opiniu ĝ in  dezirinda.

I  ia sam tem pa unuanim a konsen to  estas ege malverŝajna.
Efektive, unuavide, sam tem pa halto en la vetkuro al 

ega armiteco Sajnas simpla kaj justa, kaj pro tio facile traf
ebla rezultato. Pensin te  iom, ĉiuj kom prenas, ke tiu halto 
postu las neniun pacamon de tiuj maljunaj regnoj, kiujn la 
kurado jani sufokas, dum  male ĝ i s ignifus veran gravan 
oferon al hom am o, Ce tiuj regnoj kiuj, junaj kaj fortaj, 
facile daŭrigus Ia vojiradon. La konsento  estas tiom pli 
malfacile trafebla, ke kelkaj el la maljunuloj akiris jam multe 
da premioj (kolonioj, k. a.) dum  la aliaj posedas nur la 
junecon, la fortojn, la viglecon, dank’ al kiuj ili akirus la 
estontajn  premiojn kaj trofeojn de  la vetkuradoj.

Militebleco ebligas malvenkon. Ebleco malvenki estas 
risko perdi, almenaŭ parte, Ia m em regadon. Kompara pli
grandigo  de Larmaj fortoj de  iu regno m alin tensigas por 
ĝ i tiun riskon. Do, tiom longatempe, kiam milito restos 
ebla la junaj, facile plifortigebla] regnoj ne akceptos halti 
en la vetkurado al ega armiteco, kiun, m algraŭvole, aliaj tuj 
forlasos.

Tial ke tiu rimedo estas preskaŭ certe netrafebla, kvankam 
ne forĵetante ĝ in , ni devas elserĉi, ĉu ne ekzistas alia rim edo 
pli facile sukcesigebla kaj pli efika al la kon ten tigo  de 
I 'deziro j de I’ pacamantoj.

Ni esploru do  pri arm adhaltigo  ununacia.
Seri d u b o : estas m ulte pli malfacile aprobig i de iu 

hom o au registaro la arm adhaltigon ununacian ol la e n 
nacian. Pro tio ĉi kaj m em orante, tion kion ni diris pli 
supre, oni povas konsideri kvazaŭ certe, ke neniam  la reg
antaro de iu regno, kiu facile povus plifortigt sin, decidos 
halti, antaŭ la aliaj, en la konkuro al ega armiteco. Se 
regno, kiun la kurado jam preskaŭ sufokm ortig is , faras tian 
decidon eĉ se gi estas kaŭzita de efektiva oferem o al 
pacama idealo —  ĝi ŝa jnos, v idate de  I’ aliaj nacioj, kvazaŭ 
pruvo, ke tiu regno ne plu povas daurigi la kuradon. Do 
gi havos neniun aŭ preskaŭ neniun influon p ro p a g a n d a n ; 
ĝi ne naskos imitojn. Eĉ iuj tim em uloj asertas, ke ĉi tiu
sajno efikos kiel akcelkaŭzo de la a rm egem o de  la konkur
antaj regnoj.

lli klarigas jene sian opinion.
Oni konstatas jam dum kelkaj jardekoj, ke, se  iu regno 

plifortigas sin, Cu por akiri relativan plifortecon kompare 
je siaj konkurantoj, ĉu p o r  m algravigi sian malplii ortecon 
komparan je ili, baldaŭ poste  Ci tiuj ankaŭ plifortigas sin. 
Ciu m ontras sin egale obstina, Ĉiu daŭrigas plifortigi sin,
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mal grafi ke ĝi scias, ke baldaŭ tiuj oferoj giaj estos kom
pensataj, senigataj je efiko pro respondaj oferoj de r  kon
kurantaj regnoj. Konsekvence, se unu regno haltas, Sajne 
malgraŭ siaj deziroj, en la vetkuro al plia armiteco, ĝiaj 
konkurantoj emos pli ol antaŭe plifortigi sin, ĉar ifi supozos, 
ke la novaj oferoj iliaj ne estos sen efi kiga taj de oferoj 
kompensaj de tiu regno.

N e plu a ten tan te  pri tiu ĉi op in io , e s to s  p ru d en te  m e
mori ke, okazin ta  en unu  el la regno j, kie p ro p ag an d o  p o r  
ĝ i povas  sukcesi, tia dec ido  n e  naskus la im item on, solan 
a ten tindan  celon, kiu em igas iujn pacam anto jn  deziri ĝin.

Resum e, arm adhaltigo  ĉu ĉ iunaria , Ĉu ununacia estus 
rezultato  ne  ŝatinda por si m e m ;  a ten tinda  n u r  kie! ko
menca paŝo.

Ni plie konstatis , ke arm adhaltigo  sam tem pa estas preskaŭ
netrafebla celo. P ro p ag an d o  p o r  halto  ununacia, en la regnoj
kiuj facile p ov us  plifortigi sin, estas certe malsukcesonta’
Simila p ro p ag an d o  en regno j s u f e r i g i t a j  de 1’ ŝa rĝ o  de
Larm ita  pacstato  ne naskus la im item on, kiu valorigus ĝia n 
sukceson.

Tial ke, eble, keikaj ne  sufiĉe a ten tus  la gravecon de 
I’ a rgum en to  pri la kure lacigitaj kaj la viglaj regno j, ni al- 
p rezen tos  kom paron  pri unu d uo  da regnoj am baŭspecaj 
pri la du grandaj kies m alkonsento j, Ĉu latentaj, ĉu okul
videblaj, plej m ulte  el Ĉiuj m altrankviligas la pacam antojn.

Unu el ili ne posedas  koloniojn. Ĝia lo gan ta ro  plim ult
igas rapide, ĝ ia  riceco kreskas konstan te  d a n k ’ al ĝ ia  komerco 
kun aliaj landoj. Tiu reg n o  oferas multe, hom e kaj m one 
p o r  siaj fortoj militaj. T am en, kelkaj aliaj oferas t iuce le ’ 
proporcie, pli m ulte ol ĝ i ,  cefe hom e. Csi do  se n  gravaj 
doloroj povus facile ankoraŭ plifortigi sin. P ro  Ia diverseco 
de I’ bezonoj de  I’ civilizita h o m o  estas nepre  necese , ke 
ĉiu regno  ricevu p rod uk to jn  el aliaj la n d o j ;  tiacele ĝi devas 
forsendi eksteren p roduk to jn  siajn. D e tiu fakto rezultas 
bezono  ne rifuzebla, p o r  ĉiu regno , kom erce rilati senpere 
aŭ ne kun aliaj landoj, Cefe kun landoj aliklimataj.

Se la priparolata reg n o  p o sed u s  koloniojn , ĝi povus 
ĉiam konten tig i tiun b ezo n o n  sian, sed  ĝ i  posedas  preskaŭ 
n e n iu n ;  tial, se iam la grandaj regnoj, en kies landojn  aŭ 
koloniojn  ĝ i eksportas , p lig rav igus  la l im im posto jn  kontraŭ 
ĝiaj komercejoj, ilia ag o  es tu s  tre  do loriga  por ĝ i, eble  ne 
to lerebla. D uvorte  tiu reg n o  povas  plifortigi sin pli facile 
ol multaj aliaj, kaj kelkaj ĝiaj fundam entaj in teresoj estas 
m ulte pli facile vundeblaj dum pace ol okazas je  aliaj regnoj.

La alia g randa  regno , kiun mi volas kom pari kun ĝi, 
posedas  m ultajn koloniojn . En ili, estas d isponeb la j po r  ĝiaj 
regnanoj m u ltege  da fruk todonem aj landoj, m u ltege  da riĉaj 
m ino j,  kiuj malavare rekom pencus Ia laboron. Sed tiuj 
hom oj sen tas  s in  sufiĉe felicaj, nu r  e g e  m alm ulte d a  ili for
veturas por ekspluati tiujn riĉajojn. La nom bro  de  loĝantoj 
en tiu regno  restas k o n s ta n ta ; ili oferas m ulte  m one, m u lt
ege hom e p o r  sia forto milita. P ro  tiuj kaŭzoj p ligrandigo  
de  tiu forto  estas apenaŭ ebla, ĝ i  pos tu lus  d e  ili doloregajn  
oferojn ne  tre  efikajn.

D uvorte, tiu  reg n o  povus apenaŭ  plifortigi sin, ĝ i p o 
sedas pli m ulte  da kolonioj ol es tas  u tile  p o r  ĝ i ,  nu r  milito 
aŭ m inaco  de  milito m alvenkdona p o v u s  trud i al ĝ i s ta ton 
suferigan.

P o s t  tiu kom paro  mi su p ozas , ke ĉiuj kom prenas, kiom 
malfacile sukcesus en iuj regnoj la p ro p ag an d o  por sam 
tem pa haltigo.

K onstatin te  la ne  sufican taŭgecon  de  arm adhaltigo  por 
konduki la m o n d o n  al nefin iĝonta  paco, ni devas  direkti 
esploran a tenton al aliaj rimedoj.

(Daurigota.) [• Brossier (Paris).
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S O C IA  V IVO

Vojaĝado per ia transsiberia fervojo
Kiom  oni estis  rakontin ta  ai mi en Bertin pri la enu igo  

d e  ĉi tiu  vo jaĝo , pri la m alpureco ele la Rusaj fervojoj, pri 
la m alkom forteco d e  la kupeoj kaj —  last n o t Jeast —  pri 
la teruraj kun vojaganto j, inter kiuj .eb r ia j  p o p o j-  kaj «mal
gentila} kozakoficiro j* estis  eĉ ne  la plej m albonaj tipoj! 
K unportadon  de landkartoj aŭ eĉ de  fotografiloj kom pren- 
eble on i punas m in im um e per ekzilado en la minojn de 
Siberio, kaj ve! al tiu, kies pasporto  ne  estas laŭorda!

Tiamaniere .bon in fo rm ita]"  amikoj pen is  prepari min kaj 
mi devas  konfesi, ke mi ekvojaĝis ne sen tiu ekterure 
e to , kiun oni kutim e sen tas  enirante m allum an kavernon. 
Kiu s d a s ,  ĉu oni rev idos la oran sun lum o n!

N u, mi tuj antaŭe eldiros mian ju g o n  pri la dekoktaga 
vo jaĝo  de Berlin al orienta Azio kaj malkaŝe konfesas, ke 
mi malofte faris vo jaĝon pli belan kaj agrablan, ol tiu tra 
Rusujo kaj Siberio.

E n u o ?  —  Tra reg ionoj kondukas nin la vojo, kiuj apart
enas al la plej belaj d e  la tero. La majesta U ralo! Kiu, 
kiel mi, de  la tria m atene staris  Ce la vagona fenestro kaj 
vidis preterglitantaj la oritajn de  1’unua m aten lum o p ing l
a rb a ro j^  la brilantajn ŝ tonego jn , povos iam forgesi Ci tiun 
v id a jo n ?  La so lena  trankvilo trafluanta tiujn senfinajn a rb 
arojn p lene kom pren igas  a! ni ia H om eran vorton  pri Ia 
.san k ta  f ru m a te n o '.  Kaj eĉ la senĉesa s tepo  de  Rusujo, 
e tendiĝanta  orienten kaj okcidenten d e  Uralo, estas neniel 
enu iga , havas ian strangan, allogan Carinon kaj gus te  kom 
pren igas  al ni fine multajn el la figuroj de  Tolstoj kaj Gorki.

P o s te  la .T a ig a " ,  la Siberia praarbaro  kun siaj falintaj 
arbegoj, kun la netrairebla ^angalo . La blankebrilaj betuloj 
belege verdaj e n  som ero , la ĉiamverdaj pinoj kaj c ip re so j! 
Kaj tiu belega, per ĉiuj koloroj briletanta floraro, kiu donas 
evidentan a teston de la fruktodoneco d e  Ia terfundo. Kian 
eston tecon  do  havas tiu Ĉi riĉa l a n d o ! Ĉu tio estas Siberio, 
kiun la okcidenta E uropano  povas  imagi al si nur kiei terure 
mizeran glaci dezerton ? La vagonaro  rapidas tra regionoj, 
kiujn je  rom antika beleco apenaŭ superas la .tie rra  caliente" 
de  1’H ispana Ameriko.

Sole la Bajkallago kun  sia arĝen tokrono  de la Sajanaj 
m ontoj kom pensas  la tutan vojaĝon. Kia majesta akvego, 
kia belega ve tu rado  inter ia krutaj ŝ tonego j dekstre kaj la 
sm eralde-verda lago  m aldekstre! L a  rusaj ingenieroj estas 
prave fieraj pri ĉi tiu relvojo, kies konstruado  prezentis ne
kredeblajn m a l f a c i lo jn .  M alvarmega eĉ en aŭgusto  estas 
ia akvo  de  la lago. Ci ja nur en m ajo  fandigas, surglaci- 
iĝinte en oktobro. B anado en Bajkalo kauzis al ni fortan 
m alvarm um on —  kvankam ni nur ĝ is  la genuo j iris en la 
glacian m ontakvon.

P o s t  la lago  kom encigas plej romantika parto de S ib e r io ; 
m ontaro  alĉeniĝas al m o n ta ro : Sajanaj kaj Jab ionoj-m onto j, 
C hingan- kaj Tatar-altaĵoj. Jen  paradizo de  b a s i s t o j , hejm o 
d e  lupo, urso, de  la g randa  Siberia tigro kun la longhara, 
vila felo r la Z oo log ia  ga rdeno  en Berlin posedas ja nun 
vivantan ekzem pleron.

La krono  d e  la belega panoram o, kiu du sem ajnojn 
preteriris niajn okulojn , estas V ladivostok, la fiera „ reganto  
d e  r o r ie n to “ , amfiteatre e tendiĝanta  al la nudaj ekstrem 
ajoj de  la Tatara montaro.

Kaj pri la malpureco, la malkomforteco de  la Rusa poŝt- 
vagonaro  ? Nu, ai multaj okcident- aŭ sud-eŭropaj fervojoj 
oni p ov us  kore deziri, ke ili sam e k lopodu  pri pureco, kiel 
ĝ in  faras ia Rusa fervojadministracio. La altaj, largaj, aeraj

vagono j estas tegitaj per lino leo , je  ia flankoj per vakstolo , 
ili havas duoblajn  fenestro jn  kaj bo n eg a jn  hejtilojn. Nur 
la lum igo  —  unu kandelo p o  k u p e o ! —  Sajnis al mi tute 
nesufiĉa.

M anĝovagono jn  la rusa p os  tvagonaro  ja  n e  havas. Sed 
kiel bonega  kaj tam en tu te  ne  m ultekosta  estas la nutrado 
en la restoracioj de  la rusaj kaj siberiaj stacioj, de  la okci
denta  lim o ĝ is  V ladivostok . Kaj kiu volas vivi ankoraŭ 
pli malkare, al tiu oni povas konsili, en la vagono  aranĝi 
kvazaŭ hejm on, kunhavi ia bezonajn  kuirilaron, telerojn, tranĉ- 
ilojn, forkojn kaj aĉeti, kion H bezonas, sur la stacioj (ne 
ĉe 1’bufedo, sed  en la vendejo j ĉirkaŭ Ĉiu stacidom o). Butero, 
from aĝo, kolbasoj, Sinko, lakto, pano  kaj varm ega akvo por 
la pretigado de  teo  estas tie haveblaj je  malkaraj prezoj kaj 
preskaŭ ĉiam en  bona  kvalito. Kiel karakterizan ekzem plon 
mi nur menciu, ke rostita kokino kostis 3 0  kopekojn.

La dorm lokoj de  1’poStvagonaro estas largaj kaj lo n g a j ; 
litotolajon oni ja ne liveras. Sed kiu konsideras tion en 
vo jaĝo  Ĉirkaŭ tr iono  de  la tero  ? Kiu ĝus te  kom prenas tiun 
veturon, kun iom  da aventurem o, kuraĝo  kaj pacienco, tiu 
ga jnos  la plej belajn rem em orojn  de  sia vivo.

La pasporto j efektive estas ofte  kontrolataj kaj s tam p 
ataj en ĉiuspecaj koloroj. Sed kiun genas  t io ?  Ol ne  estas 
pli teda ol la p rezentado  d e  1’bileto. Kaj la polico kondutas  
kun la frem dulo per la sam a kom plezem o kiel ĉiu Ruso. 
Entu te  mi devas tre laudi la ĝentilecon, afablecon kaj help- 
em econ de  la Rusoj. Mirante mi vidis, ke du ĝendarm oj 
salutante unu la alian sur iu stacio, dem etis  la gan to jn  de 
la dekstra m ano, an taŭ  ol ili d o n is  al si la m anojn . Du 
simplaj rusaj ĝendarm oj, kiujn la okcidenta E ŭ rop an o  ku tim e 
prezentas al si ebriaj d e  w odka! Kaj la ebriaj p o p o j?  La 
m albonm anieraj ofic iro j?  La kunvojaĝantaj, greke-katolikaj 
pastroj faris plej b o n a n  im preson  en siaj longaj talaroj kaj 
ondan ta  Kristo-hararo. Kaj la rusaj oficiroj, el kiuj la plej 
multaj parolas unu aŭ pli da  okcident-Eŭropaj l ingvo j estas 
ne  nur perfektaj ĝen te lm enoj, sed  eĉ rave helpem aj al 
ia alilandulo. D o m f  rekom endas ia ve tu radon  en ia rusa 
poŝtvagonaro  al Ĉiu, kiu volas atingi oportune , m alm ulte
koste  (dua klaso de Berlin al V lad ivostok  Cirkaŭe 3 0 0  m ark
ojn) kaj rapide orientan Azion, kaj konservi pri sia vojaĝo 
m ulte da interesaj rem em oroj.

Gtrhart,
Trad.1 Joseph Sommer (Del. U ppa t ad t)

Edukado de la japana virino
Jam  de jarcentoj la edukado  d e  la japana  virino estis 

fondita sur la reguloj de  la tri o b e o j : t. e. kiel knabino  
obei la gepatrojn , kiel edzino  la edzo n , kiel m aljunulino la 
gefilojn aŭ genepo jn . Ĉi tiuj regulo j, skribis en ju rn a lo :  
„Oriental Review u S -ino  .N a ru z e  J is iz io " ,  unu el la plej 
kleraj virinoj de la im perio de la leviganta su no , estas 
la rezultato de  la religiaj e lem entoj inter la popolo j de  flava 
raso. Sed ĉu oni povas diri, ke ekzistas granda diferenco 
inter ia obeo  en O rien tlande kaj tiu en O k c id en tlan d o : 
precipe en la sudeŭropaj nac io j?

Antaŭ miloj da jaroj la .B u d h ism o *  enigis  inter siaj 
dogm oj regulon teruran por Ja v ir in o j: .v i r in o  estas kreitajo 
plena je  p ek o j- ,  eble tio es tas  arbitra m alhum ileco de  ia 
orientaj viroj, kiuj volas signi tiam aniere la kunulinon de 
sia v iv ad o ; kaj ni, okcidentuloj, fakte m oderigas tiun ĉi 
akran budhistan  veron per plej ega  g e n i e c o  kaj indulgo  
al virinaj p e k o j ;  ĉar ni bone scias, ke iha in d t i lo  preskaŭ 
Ĉiam estas la . . . v iro j ; cetere el la virina} pekoj es tas  iuj 
tiel . . . d o lĉ e g a j! Sed  ni revenu al O rientlande.

1 El Deutsdie Warte.



136 (4) *  E S P E R A N T O  *

Conflicto, kiu jam antaŭ  du jarcentoj, havis en Japanujo  
tiel mirindan intelektan sukceson en ia teorioj pri la vivo, 
opinias ne tre grava Ia sintenadon de la virino, jugi n te sin 
resume malforta je inteligenteco kaj malfacile direktebla.

La logika rezultato de tiaj teorioj kaj d e  tia socia instruo 
estis tu te  nature en la orienta societo  tla, ke la virino ne 
povis plenum i iun agon, kiu kapablas certigi sian propran 
personecon. Praktike la instruo de la junulino  reduktigis 
al la senĉesa ripetado de ĉi tiu r e g u lo : esti trankvila, dolca, 
subm etata . Ĝi nature post jarcentoj disvolvis en la virino 
eksterordinarajn kvalitojn de singardem o, de disciplino kaj 
respekto al la viro, kun kiu ŝi estis  un u ig ita ;  la japana 
historio efektive enhavas m ultenom brajn agojn de mirinda 
kaj heroa abnegacio.

Sed per la enkonduko  de la okcidenta kulturo komencis 
enigi en Japanujon  opinioj pli antaŭenem aj, kiuj en la ko
menco renkontis flanke de ia tradiciistoj fortan kontraŭstaron, 
sed post tem po farigis devigaj.

N untem pe ekzistas efektive pli ol 2 0 0  superaj virinaj 
lernejoj, kun m eznom bro da Ĉirkaŭ 5 0 0  lernantinoj po ĉiu 
lernejo. Multaj el tiuj lernejoj celas instrui la virinon pri 
la gajno por vivi per muziko, kuracarto, desegnarto  kaj 
pedagogio.

En la jaro  1901 estis tondita la unua universitato, kies 
direktorino estas ja S-ino „N aruze- , kiu liveris ai ni tiel 
interesajn statistikojn. Kaj por don i ideon pri la senpera 
favoro, kiun la nova institucio ricevis en Japanu jo , suficas 
diri, ke hodiaŭ  HOO studentinoj vizitadas la universitaton, 
dividitan en kvar sekcioj, t. e. pedagog io , nacia literaturo, 
angla literaturo kaj mastrumarto, kaj oni jam  anoncas, ke 
baldaŭ estos malfermitaj aliaj sekcioj por m uziko, desegno  
kaj medicino.

En la instruado oni lasas lardan lokon al la morala 
e le m e n to : oni celas doni al la s tudentino  pii fortan spiritan 
vivon, .sin inspirante el la propra religio por liberigi sin de 
la pereiga influo de materiistaj teo rio j;  ĉi tio koncernas 
la virinojn budhistajn kaj kristanajn; rilate al la senreligiaj 
oni uzas la plej grandan  tolerem on.

Konklude ankaŭ je Ĉi tia rilato ekstrema O riento  sendas 
resalte al ni en E ŭropo  reviditan kaj korektitan e ldonon  de 
civilizacio kaj progresado.

La flava m algranda p op o lo  m ontras al ni la veran 
idealan perfektigitan vo jon  de la fem in ism o; tio estas la 
instruado kaj ĝia aplikado kaj alfarado al la vivo laŭ la 
nuntem paj bezonoj.

Kaj ni okcidentuloj, se ni rigardas la nunajn kondiĉojn 
de la virino en kelkaj sudaj europaj provincoj aŭ insuloj, 
kiom malsuperaj ni sajnas kom pare kun la malgrandaj 
japanoj. /.. a

Trad. Guni. R agu s ii i (Triesta).

La orproduktado kaj plikariĝo de la vivo
Estas certa fakto, ke en la m ondo  la o ro  farigis abunda, 

tro  abunda. Sendube neniu el ni opinias, ke li posedas  da 
ĝi tro multe. Sed en tia dem ando oni ne  devas atenti pri 
la individuoj. La ekonom iisto j certigas al ni, ke tiu tro 
abundeco de la flava metalo estas la vera kaŭzo de la pli
kariĝo de  Ĉiuj vivnecesaĵoj. Se oni plendas, ke la viando 
kaj ia karbo, la sukero  kaj la petrolo , estas pli karaj ol 
en la estinteco, tio devenas ĉar la minoj sendas  al ni 
tro grandajn kvantojn de  la multekosta metalo. Jen  kurioza 
kaj interesa klarigo.

Oni provis dependig i tiun plikariĝon de tu te  aliaj kauzoj, 
luj opiniis, ke ĝ in  okazigis la p rogreso  de  la sociaj l e ĝ o j : 
la industriistoj devigitaj respekti la leĝregu ligon  de la labor
tago  kaj sekve dungi pliajn laboristojn, la komercistoj, kiuj

devas  suferi de  la dim anĉa ripozo, d ispartig is  kiel eble  plej 
g randan  parton de  siaj pluaj ŝa rĝo j inter la klientoj. Sed 
tiu klarigo estis nesufiĉa. La industriaj p roduk to j pHkariĝis 
en malpli alta proporcio  o l la terkulturaj p rodukto j, kvankam 
la sociaj leĝoj koncernis Cefe la industrion.

Oni ankaŭ pretekstis la p ligravigon de  la im posto j, sed 
tiuokaze  en ĉiu reg iono  la p lialtigo d e  la prezkurzoj devus 
esti proporcia je  la g raveco  de  la pliaj im posto j.  T io  tute 
ne estis.

Alia kaŭzo estis p ro p o n ita :  la terkulturaj p roduk to j p u 
t r i g i s ,  ĉar la m ond loĝan taro  rapide kreskis. O n i forgesis, 
ke ĝ i ne Cie egale  kreskis, ke en Francujo la n o m b ro  de 
la logantoj restis preskaŭ sam a, kaj ke aliparte la p roduk tado  
estis  ankoraŭ pli rapida ol la ho m m ultiĝo  de  la terglobo.

Tiam la ekonom iisto j siavice alportis  a ten tindan  rezonadon : 
estas tro m ulte  da oro. La oro  es tas  negocajo  kiel ia ajn 
alia ; ĝi do estas subm etata  al la leĝo  de  la pe to  kaj p ro 
pono. Kiam ĝi estas en m alm ulta kvanto, ĝ ia  valoro  estas 
g r a n d a ; kiam ĝi estas en g randa  kvanto, la valoro malaltiĝas. 
Sekve, en periodo de grava o p ro d u k ta d o ,  la aĉe tpovo  de 
T oro  m algrand igas  au per aliaj vortoj la p rezo  de  la objektoj, 
kiujn ĝi devas pagi, senteble  plialtigas. Ni estas nun tem pe 
en tia periodo . Antaŭ du jaroj, o rm onero  pag is  5 kg. de  iu 
kom ercaj^ ; ĝ i nun pagas  nur 4, 4 1/* aŭ 4 1/ s ; tio okazas 
ĉar la reala prezo de  tiu o rm onero  —- ĝia ŝanĝvaloro  — 
inalaltiĝis.

Tiu rezonado  estas diskutebla. Gi tam en es tas  atendinda 
kaj ne f la n k e n la s i ta .

Certa fakto estas, ke en la dauro  de la lastaj dudek 
jaroj la o rp roduk tado  g ran d eg e  kreskis. Tiu kresko mem 
devenas de  kelkaj kauzoj c itinda j:

i 1' N ovaj landoj, an taue  apenaŭ  esploritaj, estis  detale 
ekzam enataj de  pioniroj, kiuj s e g a d i s  s ig n o jn  de  la m ulte
kosta m etalo kaj notis  ĉiujn m inajn  vejnojn. Tiel estis 
ekspluatitaj Transvaalo, R odezio , angla  okcidenta Afriko, 
Alaska, kiu apartenas  al U sono , kaj K londyke, kiu dependas 
de K anado. Gravajn sum ojn  a ldonis  tiuj landoj en la m ond- 
cirkulado.

2« Landoj, kiuj antaue estis produktintaj oron  kaj kies 
minoj. Sajnis elĉerpitaj, estis  d enov e  ekzam enataj, lli ankoraŭ 
povis liveri ŝatindajn kvantojn.

3e Sam tem pe la o p r o d u k ta  industrio  pliperfektigis, la 
ilaro plibonigis. T iam aniere en aŭstrala Afriko kaj en Aŭstralio 
oni sukcesis prilabori ^ tonblokojn , kiujn oni e s tu s  antaŭe 
fo r las in ta ; novaj procedoj, ĝ is  tiam nekonata j, eltiris preskaŭ 
ia lastajn ererojn, kiujn ili entenis. Oni reekspluatis en Franc
ujo m invejnojn, kiuj estis tu te  forlasitaj d epost la Rom ana 
epoko. Tilta lando, kien malmultaj E t io p a n o j  penetris  je  la 
XlXa jarcento, nom e la K atanga-reg iono  en belga K ongo- 
lando, estas nun travizitata de oresploristo j, kiuj menciis 
g ian  riĉecon.

P o r  m ontri la g randegan  produktadon  de la lasta tem po  
ni citu kelkajn ciferojn.

J e  la tem po  de la Rom anoj, la oro  venis el Minora 
Azio aŭ el Tracio —  la nuna Balkana duon insu lo  —  sed 
tre m algranda estis la kvanto, kiu tiam cirkuladis. J e  tiu 
m o m en to  oni kolektis orbrilajetojn en la sudfrancaj riveroj 
R hone kaj G aronne. O ni scias, ke ankoraŭ nun tem pe  ekzistas 
tiaj omercistoj, sed  ilia rolo restas m odesta  kaj iliaj profitoj 
malgravaj. La eltrovo de Ameriko je la XV* jarcento  m al
ferm is g ravegan  kam pon p o r  la orproduktado . La H ispanoj, 
kiuj superreg is  M eksikujon, P eruon , K olom bion , m onopo lig is  
la minojn, de  kie ili eltiris g ravegajn  rm ajojn; la orm asoj 
estis  je  fiksa dato  ekspeditaj al Cadiz, kiu tiani estis  la 
Cefa haveno de la Iberia duon insu lo . Sed, fakte, ĝ is  la 
m ezo  de la XIXa jarcento la cirkulanta o rkvan to  restis  ne
grava, kaj en tu te  kreskis Ciujare en malforta proporcio . De-
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p o s t 185 0  la kvanto  rapide progresas, kun kelkaj fazoj de 
malakcelo aŭ  senm oveco.

En 1850  Ia tuta o p ro d u k ta d o  atingis 2 84  rniiionojn 
(frankoj); S insekve oni eltrovis orm inojn  en Kalifornio kaj 
A ŭstra lio ; tiu e ltrovo tuj sekvigas gravegan  ekonom ian  m al
r e g u l ig o s  D ank’ al Ja valorigo d e  ĝ is  tiam nekonataj minoj 
la orekstraktado sub ite  plialtigis. La m eznom bro  de  la dek
jara serio 18 50— 1860 ne m alsuperis 6 0 0  m ilionojn (frankoj). 
El ili 40  %  devenis e! Nord-Ameriko, 3 3  °/o el Aŭstralio,
13 °  o el Rusujo  kaj Siberio, kaj nu r 4 %  el Meksikujo. 
<j»s 1890  la p roduktado  ne  m ulte sangig is. ĉ i  a ting is  inter 
5 5 0  kaj 6 7 5  m ilionoj (ekstrem aj ciferoj); sed  jam  en tiu 
epoko  la m eznom bro  Sajnis tre alta, ĉar on i antaŭe kutim 
igis konsideri, ke la normala jara produktado a tingas  2 50  
ĝ is  3 0 0  milionoj.

Sed  oni tiam komencis prilabori Transvaalon. En 1884 
oni ekfosis la g rundon  ĉirkaŭ la loko, kie hodiaŭ trovigas 
Johannesburg , rapidege kreskinta urbo de  nun 150 .000  lo g 
antoj, La rezultatoj de la unuaj jaroj ne estis tre gravaj, 
sed d e  1895 la p roduktado  kreskas. Oni scias, ke la posedo 
de  la orproduktaj teritorioj estis fakte Ja katizo de  la Sud- 
Afrika milito, kiu finis la ekziston de  la du respublikoj 
Transvaalo kaj O range. De 1904 la ekstraktado de ia trans
v a l a  o ro  konstante  kreskas; sam tem pe pli norda regiono, 
nom ata  Rodezio  (Rhodesia) estas esplorita kaj ekspluatita.

D ank 'aJ aŭstrala Afriko, al angla okcidenta Afriko (Sierra 
Leone, C o te -d ’lvoire, ktp.), al la amerikaj minoj de G regon , 
Colorado, Alaska, K londyke, al Siberio (reg iono  de  Lena), 
la o rproduktado  superas 2 4 0 0  milionojn. Tio estas preskaŭ 
la dekoblo  de la cifero atingita en 1850, la kvaroblo de  la 
cifero de 1860. En sesdek tri jaroj 61 milionoj de oro  
estis  eltiritaj el la tero. Aŭstralio liveris pii ol 16 miliardojn, 
U sono pli ol 18, Transvaalo pli ol IO.

S e  on i konsideras la jaran produktadon  en la plej lasta 
periodo, oni konstatos, ke el 2 4 0 0  milionoj (frankoj) Afriko 
produktas  1025  milionojn, U sono  460 , Aŭstralio 220 , Rus
ujo 460 , Meksikujo 80, Kanado 78 kaj H indujo  55.

Trad.’ A. R.

Filmo kaj realeco
Vintraj plezuroj cedas a! m ajm onato. P rin tem po venas 

kaj vintra sezo n o  foriras. Kaj kiam oni rerigardas sur ĝin 
kaj en la m enta le  denove  preterpasigas la estintajn plezurojn, 
eĉ la supersa tig ita , plimalpli hontem e, ekpensos pri multaj 
horoj perditaj en la kinem atografejo, en tiu «kino", kiun 
oni mallaŭdegas, sed  en kiun oni ĉiam denove  eniras. Kial ? 
Ĝi tu te  ne estas facile klarigebla, k ili io  al ni plaĉas.

Infanoriĉa patro, dem andite, kio precipe plaĉas al li en 
la lumbildoj, d i r i s : Oni parolas kaj paroladas, kaj tamen ni 
audas  nenion . Jen  ankan klarigo. Kaj sendube  senbrueco 
estas ŝatinda kvalito en nia laŭta epoko. Sed ĝi sole ne 
povas klarigi la altirforton, kiun havas en si la filmo. Gi 
estas kredeble alia prefero. Se oni precize meditas, oni ankaŭ 
trovas ĝin. Ĉar kvankam ni en la filmbildo vidas puran 
realaĵon * fidele laŭ la n a tu ro " ,  tam en tiu „pura realajo* 
estas eĉ —  m uite pli bela, ol ĉiu realajo.

Ĉar unue en la k inom ondo ekzistas preskaŭ nur grafoj 
kaj baronoj. Kaj kiam unu fojon malfeliĉulo ne estas tia,
li alm enaŭ, post kelkaj metroj da filmpasado, estas adoptata 
de nobelo.

Due, en kino oni veturas tu te  nur per au tom obilo . Tuj 
kiam iu eliras el vestiblo, jam a lud igas  tia eleganta veturilo.

1 E! mLe Miroir* (Paris).

Tiuj .a u to j*  ne nur veturas tre  rap idege, sed  ili pasas ankaŭ 
ĉiam tra mirindaj aleoj en belegaj m arbordaj aŭ montaraj 
regionoj, kiel generale ĉiuj fllrahomoj m ovigas  Ĉiam sur la 
plej belaj prom enejo j el Ĉiuj ilustritaj poŝtkartoj. Neniu ren 
devuo  okazas  alie, ol sub  palm o aŭ  inter florantaj ro d o 
dendroj. Ciuj dom oj, en kiuj loĝas tiuj f e k u lo j ,  havas 
marm orajn balustrarojn, super kiujn iii sop ire  povas  klini 
sin, kaj kiam ili faras tion, ĉiam lum as ia luno. Ili ĉiuj 
havas servistojn kaj ĉambristinojn, kiuj sencese alportas aŭ 
dem etas al ili la plej e legantajn  m antelojn  kaj Ĉapelojn.

Sed ankaŭ alie ili p rosperas bone. ĉ iu  eltrovisto, kiu 
volas eltrovi ion, ankaŭ sukcesas. Li rig las la pordon, 
sidigas, vestita per kitelo perfekte pura, Ce g randa  tablo, 
tuŝetas unufoje frunton per la fingro —  kaj trovas. D om aĝe 
ili ĉiuj poste  konservis la tu tan  sekreton de  la granda eltrovo 
nur su r  m algranda paperpeco, kiun ili kaŝis en  faketo de 
T skribtablo aŭ en  leterujo, tiel ke ĝi facile p o v as  esti Ste
lata, kio ankaŭ Ciufoje okazas, de  rivalo, kiu ĉiam pug n igas  
la m anojn  kaj sp iregas malfacile. Sed post m ulte da  au to
mobilaj veturoj tra la plej belaj regionoj, la eltrovinto, d an 
kon al D io !  reakiras ĝ in . Kaj plej ofte  kun ĝi eĉ riĉan 
heredantinon aldone, kiun volis havi ankaŭ la m albona 
rivalo . . .

Kie oni veturas tiel m ulte  per au tom obilo , tie  kom pre
neble de tem p o  al tem p o  okazas akcidento. Sed  ĉi tie  ĉiun 
m albonon sekvas feliĉo. Kiam iu estas superveturata  de 
rapidanta aŭ tom obiio , li ne nur ne estas m ortigata , sed 
Ciufoje ĝi estas privata aŭ tom obiio , en kiun li estas m etata, 
por iom pli pos te  esti kufianta en be lega  parko su r  korb- 
d ivano kun negrave bandaĝita  kapo, ĝ is  kiam li fariĝas fine 
negoca kom paniano  de la tre riĉa viro lin s u p e r v e n in ta ,  
aŭ edzigas je ties sola, belega filino, kiu deziris nur lin.

ĉ e n e ra le  oni devas laŭdi, ke Ciuj malfavorataj de  la 
so rto  kom encas prosperi, p o s t  kiam ili ekinterrilatis al la 
filmaparato. Kaj vere mirinde estas, kiei iu malriĉulo en 
la plej proksim a okazo  havas jam  b o nege  konvenantan  
frakon, kaj, kio estas eĉ pli mirinda, scias konvene, porti 
ĝin. Kiel ankaŭ humila kudristino estas bele vestita kaj 
frizita, kaj eĉ la malespera s i n m o r t i g a n t o  saltas en la 
akvon en nigresilka vesto , po r  p o s te  esti savata kaj farigi 
ankoraŭ tre feliĉa. Kaj ne nur bone  vestitaj en  ĉiuj situacioj 
estas tiuj hom oj, ili estas ankaŭ treege  akurataj. C iufoje 
ili estas tie, kie oni bezonas  ilin. En la kriza m om en to  ili 
ŝvup  ! malfermas pordokurtenon  kaj staras m eze de la Cam
bro, aperas sur turpintoj, en m inoj, en kajutoj de  vapor-  
ŝipoj —  neniu altajo estas al ili tro  alta, neniu  profundaj© tro 
profunda. Estas kapablegaj hom oj, Cie sukcesaj. Kaj eĉ, 
se iii unu  fojon efektive es tas  neakurataj ~ escep to j p ruvas 
ja Ia regulojn  —  el tio devenas al ili neniaj m a l a g r a b l a j .  
Se ili a tingas  la s tac idom on nur tiam, kiam la vagonaro  
jam foriras, tio estas ĉiam ankoraŭ sufiĉe frue por ili. Ili 
s im ple saltas sur la bufron de la lasta v agonaro , kaj tie 
sidas tiel firme, kiel alia apenaŭ  en kupeo  de unua klaso. 
Kaj kiam ni ilin revidas, ili estas jam en Paris  kaj faras 
m ansignon al aŭ tom obiio .

Nur io estas tim iga ĉe ili. Tiuj elegantaj hom oj ĉiuj 
havas en iu ŝranko boteleton da veneno , tiel, kiel ordinara 
hom o konservas sian likvoron kaj konjakon. Se nun  iu ne 
voias lasi priheredi sin aŭ kondu tas  iel neoportune , oni 
malfermas tiun ŝrankon kaj g u tig a s  ion el la botelo . Feliĉe 
neniam okazas akcidento, ĉar ĉiam ĝusta tem pe  iu observas 
la kriman agadon  tra fenestro aŭ ŝlosiltruo. ĉ a r  tiuj ravaj 
hom oj tu te  ne havas sekretojn  je  ni. ĉ i u n  leteron, ĉiun 
invitskribon, ĉiun vizitkarton, ĉiun te legram on, kion ajn  ili 
ricevas, ni povas legi. v^ar ni Ĉiuj es tas  scivolem aj, tio 
kom preneble  faras al ni p lezuron .

K ontentaj, per rapidaj, facilaj filmpakoj, ni fine forlasas



la ejon de I’ feliĉo. Mirigitaj ni jen vidas, ke Ia beleta 
knabino metas la leteron, kiun Ŝi jus ricevis de la leter
portisto, post rapida legado trankvile en la poŝon. Ni kutimis 
vidi tion tute alie. Kaj poste —  ĉie lanternoj anstataŭ pal
moj. Kaj la aŭtomobiioj Ciuj preterpasas nin, anstataŭ tio, ke 
ili haltas antaŭ ni. Sed fine oni komprenas, ke ankaŭ tio 
estas —  realeco.
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banderoloj. Malpermesite estas malŝtopi la botelon en la
butiko. Nenia kredito estas allasata, eĉ por la plej bonaj
klientoj. Fermo je la oka vespere en la kamparo, deka
vespere en la urbo, dimance kaj festtage tuj je la fino de
la meso. Malpermesite estas malfermi je la Sankta Vendredo 
Kristnasko kaj Novjartago.

Kaj se tio tute ne placas al ni ĉe la proksima stratan
gulo estas alia kinematografejo.

Trad.' Jos. Sommer (Del. Lippstadt).

La alkoholmonopolo kaj la alkoholismo
La alkoholisma problemo, starigita de la kuracistaro 

antaŭ la publika opinio, komencas akre maltrankviligi la 
diversajn eŭropajn registarojn. Ili fine komprenas, ke al la 
alkoholismo estas ligataj ĉiuj sociaj malbonajoj: kriminaleco 
prostitucio, loĝantara malkresko, frenezeco, multnombraj sen
pardonaj malsanoj.

Komplika problemo. La kuracistoj atakas la danĝeron, 
kiu minacas la rason, sed kian solvon ili proponas? Ha! 
se sufiĉus diri al la homo: Ne trinku plu! ĉar la alkoholo 
kauzas Ĉe la drinkemulo notindan malplifortigon de la volo, 
nek minacoj, nek konsiloj haltigos lin sur la fatala deklivo.

En tiu rilato oni devas ordoni antaŭgardan socian ku
racadon. Kelkaj landoj limigas ia nombron de la kafejoj, 
allaj supertaksas la alkoholon tiel, ke plialtigi la konsum- 
prezo, fine, aliaj starigis la Statan monopolon. Tiun lastan 
oni iafoje prezentas kiel Cefan rimedon. Ĉu ĝi estas 
kapabla plibonigi ia situacion ? Ni tion demandu al la regno, 
kiu ĝin alprenis por tiu celo; nome al Rusujo.

En 1892, grafo Witte, timigita de la progresoj de Tal- 
koholo en la Imperio, akceptigis la leĝon pri la monopolo. 
Ce la atata Konsilantaro, li jene priskribis la gravecon de 
la danĝero: .Tre granda estas la forto de la kafejmastroj. 
lli dauras ebriigi, ekspluati kaj senmoraligi la popolon 
dank al la vendo kredite, la akcepto de objektoj vivnecesaj 
kici garantiaĵoj, la trompo, la vendo de malutilaj produktoj... 
La interesoj de ia financadministrado kaj la popola saneco 
postulas regulan kaj sentrompan konsumadon, sed la libera 
komerco de 1’alkoholo per la kafejoj ne povas plenumi tiujn 
postulojn. La kafejmastroj havas intereson, ke la popolo 
trinku kiel eble plej multe, ne sole por vendi plej grandan 
kvanton de alkoholo, sed ankaŭ por fari el la senkonsciigita 
kaj mizerigita popolo sian sklavon-.

La nova leĝo do ne celis speciale pligrandigi la Statajn 
enspezojn; tiu vidpunkto estis duagrada en la priokupoj
™ ? ra*° -k 3 ce!o> I* diris en cirkulero de la
22 decembro 1894, estas la sobrigo de la popolo.*

Jen la Cefaj punktoj de tiu leĝo: La rusa regno en-
h u . la monoPolon de ^  purigado kaj vendado de la 

alkoholo; la produktado restis libera, sed tamen limigita de
maksimumo fiksita de la administracio. La brando liverata 

e la Stato havas 40 gradojn. Ĉii estas entenata en kvin 
malsamaj modeloj, kies enhavo estas respektive 3 litroi,
I. 0,60, I. 0,30, I. 0,12, I. 0,06. Sed precipe la vendpolico 
kauzis severan reguligon. La brandboteloj estas liverataj 
nur en Ovendejoj, similaj al la tabakvendejo} en la tabak
monopolo landoj; la nombro estas fiksita por ĉiu provinco; 
la tegisto ne estas interesata je la prospereco de la vend
ejo ; la leĝo estas tia, ke li estas instigata kiel eble plei 
malmulte *endi. En la butikoj, nenia seĝo, nenia tablo, nur 
kontoro, kie la kliento interŝanĝas, pagante kopekojn, mal
plenan botelon kontraŭ plena, rice provizita je sigeloj kaj

\

' El , Deutsche Moarte".

Oni do konstatas, ke tiuj reguloj estas aparte severaj. 
La punsankcio por sekreta vendo de alkoholo estas mal
liberigo dum du ĝis kvar monatoj. Sed la rusa leĝo faris 
ion pli: ĝi antauvidis la starigon de specialaj kuratoroj 
komisiitaj por instigi al la sobreco. Ili ricevas Statan mon
helpon (50.000 rubloj po provinco). Ili faris bonan pro
pagandon. La kuratoraro de Peterburgo, per propra mono, 
starigis Ia popol-teatron Nikolao II*; po IO kopekoj, Ia 
laboristo ricevas lokon kaj povas aplaŭdi la grandajn naciajn 
Ĉefverkojn: la Vivo por la Caro, de Glinka, aŭ Maja Nokto, 
de Rimsky-Korsakow. Prave oni povas diri, ke pli bone 
estas iri tien ol en la kafejon.

Nu, kiaj estas la rezultatoj de tiu bela entrepreno de 
socia sobrigo, kiun neniu lando, krom eble Ia skandinavaj 
Statoj, kuraĝis iniciati?

Ni respondu per unu vorto: malbonegaj.
Grafo Witte esperis, ke la limigoj truditaj de la leĝo 

kune kun la eduka agado de la kuratoroj katizos iom-post- 
ioman malpligrandigon de la alkoholvendado. Li antaŭvidis 
notindan malplialtigon de Ja impostenspezoj, sed goje kon
sentita estis tiu ofero kompense de la progreso efektivigota. 
Nu, guste Ia malo okazis: Ja alkoholmonopolo havigas 
grandegajn profitojn — kompreneble je la malprofito de la 
popola sano. Starigita en 1894, ĝi en 1902 pagis Ĉiujn 
elspezojn por organizo, uzinoj, tenejoj sortimentoj kaj jam 
lasas renton de 27 milionoj. En 1903 tiu rento atingas 
387 milionojn, 443 milionojn en 1905 kaj de tiam sen
cese ŝveliĝas.

Kio do farigis la regularoj? Ĉu neaplikitaj? Tute ne: 
ia drinkemulo ne plu povas trinki en la kafejo, li trinkas en 
la strato, li trinkas en la koridoro de la vendejo, li trinkas 
sur la trotuaro; eltrinkinte la botelon, li reiras al la vendejo 
por interŝanĝi la malplenan botelon kontraŭ plena. Lertege 
li malŝtopas la Statan botelon; nenia bezono de korktirilo: 
trafa frapo sur la fundo, la korko forsaltas, la operacio estas 
plenumita. La trilitran botelegon li kunportas hejmen; an
stataŭ riproĉi lin pri lia malsobreco kaj malŝparo, la edzino 
sidas Ce la tablo kun la edzo kaj la infanoj. La sociologoj,
kiuj esperis la moraligan agadon de la familio, estas kruele 
trompitaj. '

Al tia situacio la publika atento estis antaŭ nelonge al
tirita de la politikaj okazintajoj, kiuj kaŭzis la eksigon de 
la rusa ĉefministro, S-ro Kokovtzoff. Sendube la unuan 
fojon, ministro eksigas pro la alkoholdemando. Oni ne plu 
provas ion kaŝi. En sia reskripto la caro insiste postulas, ke 
la financa politiko ne plu direktiĝu al la ^ekspluatado de 
la malvirtoj detruantaj la moralajn kaj ekonomiajn fortojn".

La monopolo montrigis do plene nekapabla kontraŭ- 
batali la danĝeron? Cu pri tio ni povas miri? Ĉu en aliaj 
landoj la monopolo de la tabakoj, tamen kare vendataj, 
plimalgrandigis la konsumadon?

En la manoj de financministro, la monopolo ĉiam havos
nur unu celon: kiel eble plej multe pligrandigi la statan 
trezoron.
..... ...... ....... D-ro Lucien Marie (Trad.1 A. R.).

1 El Le Journal (Paris).
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*  N O T O J «
■ • U  laboristaro en  Svisujo. — Estas konata fakto, ke 

Svisujo relative havas la plej grandan nombron da fremduloj kaj ke 
granda parto el Ui, de ambaŭ seksoj, estas laboristoj en la metioj, 
industrio, komerco, interkoniunikiĝo, terkulturo ktp. En 1910 estis 
562396 alinaciuloj inter 3.765.002 loĝantoj. Laŭ la kalkulo de la 
metioj en 1905, 625.299 personoj estis okupataj en la industrio kaj ia 
metioj; el ili estis 472,578 Svisoj kaj 152.721 eksterlandanoj. Tiu 
cifero enhavas laboristojn, oficistojn kaj lernantojn. La eksterlandanoj 
apartenas al la sekvantaj nacioj: Italoj 85.866, Germanoj 45.093, 
Francoj 16.460, Aŭstrianoj kaj Hungaroj 9623, diversaj nacioj 1679.

La tabelo ĉi suba montras, kiom da personoj estis okupataj en 
1905 en la diversaj profesioj:

Svisoj Eksterlandanoj Sumo
nutrajo kaj p a r t i k o l o j .....................  52.643 10.990 63.633
v e s t o f a r a d o ..........................................  82.312 18.657 100.969
konstruado kaj ligna industrio . . .112.163 85.327 197.490
teksa i n d u s t r i o ..................................... 96.627 15.342 111.969
papera, leda kaj kaŭĉtika industrio . 4.917 951 5.868
fiemia in d u s tr io .....................................  6.711 2.565 9.276
metala kaj maŝina industrio . . . .  94.249 14.090 108.339
grafikaj m e t i o j .....................................  15.113 3.573 ‘ 18.686
l u m i g a d o ...............................................  6.118 955 7.073
metioj en malliberejoj..........................  1.725 271 1.996

La alinaciuloj estas do okupataj plej parte en la konstruado, 
poste en la vestofarado, la teksa, maŝina, gralika industrio ktp. De 
tiu laboristaro estas 441.378 viroj kaj 183.912 virinoj, Ij i  aga grupo 
de 14 ĝis 19 jaroj enhavas 99.335, tiu de 20 ĝis 59 jaroj 500.148, 
tiu de 60 kaj plu 25.796 gelaboristoj. Almenaŭ 350.000 gelaboristoj 
povus sin organizi, sed estas organizataj nur 58.820 viroj kaj 5043
virinoj.

Per la supraj ciferoj oni vidas, ke Svisujo estas industririĉa 
lando kaj ke la hotela industrio por fremdaj vojagantoj ne estas 
la cefa industrio, kvankam tre grava. Tiu industrio siaparte okupas 
grandan nombron da personoj, el kiuj estas ankaŭ nombrego da 
alinaciuloj. — Trad. E. Schauenberg (Winterthur).

Esplorado de Nova Gvineo. — S-ro Baker, cefo de la 
Ekspedicio sur FJy Rivero, raportis al Ministro de {‘Eksteraj Aferoj 
de Aŭstralio pri laboro ĝis nun farita. Post vojaĝo ĝis ĉirkaŭ
20 mejloj laulonge de larga branco do la Strickland Rivero la eks
pedicio eniris plej grandan lagon ĝis nun konatan en Papuo. Li 
restis dum kvar tagoj sur la lago kies perimetro egalas 100 mejlojn. 
La lagon li nomis Lago Murray. Tie li kun S-ro Burrovvs, kun ses 
armitaj policanoj, preskaŭ estis kaptita de malamikaj enlandanoj. Ne
armitaj enlandanoj invitis ilin surbordigi, dum virinoj kaj infanoj sin 
montris sur bordo ĉe la vilago. Sed kiam la ekspedicianoj surbord
igis kaj iris al la ĉefa domo, virinoj kaj infanoj subite malaperis, 
kaj la du blankulojn ĉirkaŭis multaj pentritaj, plene armitaj milit
istoj, kies intencoj estis evidentaj. La policanoj prenis sur sin mal
timan mienon, kaj ĉiuj malrapide reiris ai la baleno-boato. Tni ĉi 
manovro sukcesis malhelpi ian atakon.

En alia okazo, ekkantante turnigon en rivero, la ekspedicio 
rekte renkontis en kanotoj ĉirkaŭ 150 militistojn, kiuj jus revenis 
de kapĉasa ekskurso. La policanoj devis pafi super la kapoj de ia 
sovaĝuloj, cl kiuj neniu vundiĝis. Iom poste la ekspedicio alvenis 
al loko kie trovigis restajoj de viktimoj de tiuj enlandanoj. Tie 
kuŝis virinaj torsoj senkapaj, senbrakaj, kaj parte senharigitaj, sur 
la bordo, kie Sajne antaŭe estis paca sagufabrikejo. Dum reiro al 
baztendejo, ĉirkaŭ 800 militistoj provis haltigi la ekspedicion, sed 
ilia ruzo estis malkovrita pere de fortaj lornoj. Kelkaj nearmitaj 
enlandanoj staris sur riverbordo kaj pace mansignis, dum ĉirkaŭ 400 
militistoj en siaj kanotoj sin kaŝis en riveranoj, kaj aliaj 300 aŭ 
400 kuŝis post la vilaĝo. Tuj kiam ili vidis, ke la ekspedicio preteriros 
senatente al ili, la enlandanoj sin montris kaj plenigis la ĉirkaŭaĵon. 
Nur post kelkmejla irado la ekspedicio haltis por pasigi la nokton-

Rilate al Ia laboro plenumita de la ekspedicio, S-ro Baker 
esprimas sian bedaŭron, ke entute ĝi ne estas kontentiga. Generale

ili vojagis malrapide. Li kalkulis, ke la logantaro sur Rivero Strick
land kaj Lago Murray atingas Ia nombron de ĉirkaŭ 2100 (nur sur 
la okcidentaj bordoj). Tial ke en tiu distrikto enlando estas tute 
marca, nur laŭrivera vojaĝanta popolo povas ekzisti, kaj li opinias, 
ke la tuta landspaco inter Fly kaj Strickland Riveroj gis latitudo
6.48 estas marca kaj nelogebla. Laŭ montroj viditaj dum vojageto 
laulonge de Ply Rivero (27 mejloj) li opinias, ke lando okcidente 
de tiu rivero estas pli tauga por logado, kaj tial eble tie ekzistas 
sufiĉe multnombra logantaro. Kvankam Lagon Mu rra y ĉirkaŭas 
plejparte marcoj, tlujn marĉojn kunigas rimarkindaj longoformaj 
altaretoj sur kiuj, pro riĉeco de la tero, kreskus ia kreskajo. Oni 
facile Spiras sur la lago en kiu, kiel ankaŭ en la Herbert Rivero, 
la akvo estas profunda. Li neniam vidis pli largajn kokosojn, la 
sukerkano estas bonkvalita, kaj tabako libere kreskas. - C. C. Dom- 
bu sdi, (Del. Warwick, Queensland).

. . Trj milionoj da markoj por radiumo. -  P erla  konatigo 
de la grava sanigeco de radioaktivaj substancoj naskigis en ĉiuj 
civilizitaj landoj vera malsato je radioaktivaj p re p a ro j .  Germanujo 
superas ja rilate al Ia donado de monrimedoj preskaŭ ĉiujn landojn 
de la mondo, sed rilate al la akiro de radiumo gi ne estas bone 
lokata. La ekzisto de radioaktivaj minacoj estas nur malofta en 
Germanujo. Pro tio ĝi estas preskaŭ tute dependa de la importo el 
eksterlando. Tiu ĉi importo estas sufiĉe dangera rilate al ia multaj 
monrimedoj, kiujn oni devas oferi, kaj rilate al la malfacileco kaj al 
la falsebleco de la preparaj^). Precipe oni devas atenti, ke la aĉeto 
de la preparajoj de tiaj firmoj, kiuj en Germanujo ne havas valorojn, 
kiuj donas al ni garantiojn, precipe estas dangera, se ili postulas 
antaŭpagojn. Sed dezirinde estas, ke oni peni la radiumon ankaŭ 
al tiaj malsanuloj kaj malsanulejoj, kiuj la necesajn grandajn kostojn 
ne tuj aŭ tute ne povas pagi.

AI unu el la plej famaj fabrikoj de medicinsciencaj aparatoj al 
la Veifa-M/erkc, en Frankfurt a. M. (Germanujo) la societanoj de tiu 
ĉi firmo permesis krediton ĝis tri milionoj da markoj kun la intenco, 
provizi la malsanulejojn je radiumo kontraŭ kiel eble plej malgrandaj 
prezoj kaj atingante la kiel eble plej grandan garantion kontraŭ la 
falsado.

La Veifa-Werke estas nun fondinta novan societon, la tiel 
nomatan Velfa - Ra di u m-1 n s t tint. post kiam ili estas studintaj dum 
multmonataj studvojagoj ĉiujn detalojn de la fako. La laŭsiatuta 
celo de la nova societo estas, krom la akiro kaj vendado de radio
aktivaj substancoj, precipe sciencaj esploradoj kaj la provizado de 
la malsanulejoj kaj kuracistaj institutoj je radioaktivaj substancoj 
kontraŭ kiel eble plej malgrandaj prezoj kaj la atingado de kiel eble 
plej granda garantio kontraŭ ĉiuspecaj falsadoj. La scienca kontrolo 
pri la p re p a ra jn  prenis sur sin ia fame konata Roetgenologo Friedrich 
Dessaŭer. — H. Friche (Del. Frankfurt a. M.).

. . Ruslanda termastruma Cambro. En Rusujo estas lasta
tempe fondita termastruma cambro por defendo de termastrumaj 
interesoj. Baidaŭ okazos en Peterburgo komuna kunsido, kiu pri
traktos la demandon pri komercaj interrilatoj kun Germanujo, 
Ameriko kaj Italujo. La Sambro ankaŭ intencas arangi en Rusujo 
internacian mondekspozicion. -- I r. S. Piesne ky.

Austriaj universitatoj. — Dum ia semestro 1912/13 studis 
30,591 geaŭskultantoj. En la universitato de Wien estis 10,225, 
Lwow 5567, en ĉefia en Praha 4406, Krakova 3647, Graz 2147, en 
germana en Praha 2053, Innsbruck 1357, ĉernovic 1189. En ĉiuj 
altaj lernejoj estis dum vintrosemestro 2621 studentinoj. — O. V.

Al niaj Abonantoj
Ni petas, ke ĉiuj abonantoj, kiuj estas informitaj de nta 

administracio pri finigo de sia abono, bonvolu kiel eble plej 
baidaŭ sendi slan reabonon por eviti al si interrompon en la 
ek pedado kaj al ni senutilajn klopodojn.

En la landoj, kie tlo estas ebla, ni enkasigas la «abonojn 
per poŝtrepagoj. En Rusujo, S-ro SZABUN1EVICZ, Del., Moskvo, 
estas rajtigita de ni por sendi tiujn poŝtrepagojn.
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ESPERANTA LITERATURO

Putro Stajon. Universala slipa enciklopedio. Librejo 
Esperanto (Moskvo),

lin nla recenzo aperinta en la N» de 20 marto 1914, ni riproĉis, 
ke S-ro Stojan. anstataŭ supersigni la literojn, ilin postsekvigis de 
apostrofo. Kajni aldiris: „ĉar ĉiuj Esperantaj libroj en Rusujo estas 
presitaj ^ fundam ente , oni rajtas pensi, ke S-ro Stojan tiel faris nur 
pro reformemo.* Kelkaj Peterburgaj Esperantianoj, per gentila post
korto, certigas, ke .S-ro Stojan uzis apostrofon anstataŭ supersigno, 
ne pro reformemo, sed pro presaj kondicoj en Peterburgo*. Ni 
gojas, ke nia kritiko altiris ai ni Uan kontentigan ateston.

** *

1911, Esperantista Poŝkalendaro, redaktis H. Bi)bs. J.tibeck.
Dresden, Ader kaj Borel. Prezo: Sm. 0. 40.
Ne aperis la Poŝkalendaro en la jaro 1913. f  elice multaj plendis 

pro la neapero kaj tiel instigis S-rojn Ader kaj Borel, ke ili daurigi) 
tiel utitan eldonadon. Pri kelkaj punktoj ili Sangis la enhavon de 
lalibro; ekz. ili prave forigis la liston (neeviteble maljustan kaj ne
kompletan) de ĉiuj grupoj Esperantistaj en la mondo, kaj decidis 
publikigi nur la grupojn en Germanujo, Aŭstrio-Hungarujo kaj 
Svisujo, pri kiuj estis eble ricevi pli verajn informojn.

Krom ia kutimaj poŝkalendaraj rubrikoj, tiu ĉi enhavas artikolojn 
de S-jor Kttpper (pri la reformo de la kalendaro), Emile Houbart 
pri Paris, P. Bennemann pri Leipzig. Bedaurinde por la negermanoj, 
kelkaj artikoloj estas verkitaj en germana lingvo.

La pagoj 92-108 enhavas gravajn s c i in d a jn ,  ekz. pri la historio 
de Esperanto, Deklaracio pri Esperantismo, ia Espero, Lingva Komi
tato kaj Akademio, ktp. Dek blankaj paperfolioj kaj diversaj tabeloj 
igas tiun oportunan 218-pagan kun multaj anoncoj poŝkalc-ndaron 
plej praktika manlibreto kaj efika propagandilo.

*
t- *

Esperanta Biblioteko Internacia. N-ro 25, Helene Christaller, 
Noveletoj el la nigra arbaro (trad. W, Christaller). ~  N-ro 26.
A. de Vigny. La in te rv id i^  kaj Nekonita Dialogo (trad. Sam. 
Mcyer). — N-ro 27. E. Za lin, La Patrino (trad. J. ŝmid). — 
N-ro 28. Charlotte Pulvers. Elzasaj Legendoj (originala). -— Prezo 
do ĉiu libreto: Sni. 0. IO.

Jen estas kvar novaperintaj specimenoj de tiu carma kolekto, 
klu meritas plenan sukceson ĉe la Esperantista legantaro pro la 
bona elekto de la eldonitaj verkoj (originalaj aii tradukaj) kaj ankaŭ 
pro la klasika, zorge korektita stilo.

Legante la suprecititaj^ mi vagadis tra plej diversaj landoj 
kaj epokoj. — I e Gesinjoroj Christaller (onklino kaj nevo) min 
promenigis tra la Nigra Arbaro kaj konatigis min kun la vilaĝa 
tiea vivo. Plej interesis min ia noveloj Bapto de Ciganido kaj la 
Malgranda Dengler, petola knabo, kiu fine elmontrigas bonulo 
kaj bravulo. Tre guste kaj juste diras diras S-ro P. Christaller (la 
verketo estas familia kunlaborita^): I.a , rakontoj de mia bofratino* 
montras eminentan kapablon ekkoni kaj prezenti la sentojn de plej 
diferencaj animoj. Same rimarkinda estas la komprenemo pri naturo 
kaj la bonkora humoro enhavata ofte en la rakontoj.“

2« A. de Vigny enscenigas kaj revivigas gravajn historiajn 
personojn: franca reĝo Ludoviko XIII kaj kardinalo Richelieu, Napo
leono I kaj papo Pio VII.

La fama poeto, autoro de ia grandsukcesa historia romano 
Cinq Mars (1826), de multaplaŭditaj kaj diskutitaj historiaj dramoj. 
Stello (1832), Mardiino d'Ancre (1830), Chatterton (1835), havas 
mirindan talenton por doni al Richelieu, Napoleono kaj aliaj famuloj

versimilajn sintenon, sentojn kaj parolojn. La stilo de la tradukisto, 
Sam. Meyer, ne bezonas rekomendon.

3 '  Ernst Zahn estas unu el la plej eminentaj verkistoj. Sed 
mi devas konfesi, ke nur per Esperanto mi sciigis pri liaj nomo 
kaj verkoj. „Li majstre verkas pri la vivkondicoj en la Svisaj Alpoj 
kaj liaj libroj elspiras la freŝan aeron de la negmontoj.* En la 
.Patrino* Ia aero estas, ne nur freŝa, sed akra, tranca kaj ventega. 
Terura rakonto! Juna Sviso forvojaĝinta Amerikon revenas en la 
montan vilaĝon. Senpacience atendas la amitan filon la maljunaj 
gepatroj. Ho ve! Kiom Sangita estas Ia knabego, korpe kaj precipe 
laŭkore! Se vojagoj plibonigas unujn, ili difektas aliajn. Ameriko 
tute malvirtigis Georgon; Ii farigis mallaborema, bruta, drinkema, 
voluptema. Li ofendas, eĉ batas sian respektindan patron kaj provas 
perforti sian nevinon. La patrino mem devas mortigi sian filon kiel 
rabian hundon...

4e La naivaj kamparaj legendoj, kiuj tiel poezie karakterizas 
apartan landeton, eĉ vilaĝon, ĉar ili elkreskis el la popola simpla 
fantazio, iom post iom forgesigas kaj malaperas. Pro tio oni devas 
dankemi al Ia piaj verkistoj, kiuj kolektas tiajn legendojn kaj ilin 
konservas laŭ ilia plena freŝeco por la instruo kaj plezuro de la est
ontaj generacioj. Tion ĉarme faris F-ino Ch. Pulvers, kiu deziras 
Btiun ĉi legendaron konigi al ĉiuj Siaj gesamideanoj en proksimaj 
kaj malproksimaj landoj, por ke tiuj legendoj pri Sia patrolando 
Elzaso estu konataj kaj Satataj de ĉiuj.* Ne sen emocio mi legis 
tiujn dek legendojn pri tiu bela, malfelica lando, kiu .spertis mult
specan sorton kaj de jarcentoj al jarcentoj fariĝis aŭ provinco de
Franclando aŭ provinco de Germanlande*.

** *

L. E. Meier. — Kvin Noveloj esperantigitaj laŭ germanaj autoroj 
(257 paĝ.). — Centra Eldonejo (Magdeburg). Prezo: I Sm.

Tiu libreto (Noj 5, 6 de la kolekto Internacia Mondliteraturo) 
enhavas novelojn de K. F. Rumohr (Lasta Savello), Th. Kbrner, la 
Ŝtonegoj de Hans Heiling), J. G. Seidl (la Bluulino, la Invalido),
F. Grillparzer (Malriĉa Muzikisto) kaj F. Halm (Du Amikinoj).

Ciuj noveloj ne estas samvaloraj nek egalinteresaj. Kun pleja 
plezuro mi legis la unuan kaj la lastan. Per la unua, K. F. v.Rumohr 
transportas Ia leganton en Ia tempon de Karlo Va kaj de papo 
Paulo III, kaj nin konatigas kun ia arbitraj kaj perfortaj moroj de la 
tiama Roma nobelaro, kiuj kaŭzis, kompreneble, terurajn revenĝojn 
de perfortitaj popolanoj. — Per la Du Amikinoj, ni eeestas en 
Irlando tragediajn okazintajojn inter tri personoj, la grafo de Ormond, 
lia edzino Elisabeth kaj Sia amikino Isabella. La du verkistoj per 
iom malrapida mano enkondukas la leganton en la dramon, sed iom 
post iom la agado farigas pii kaj pli vigla kaj emociplena, kaj la 
tuta rakonto malavare rekompencas la persisteman leganton.

Antan ĉiu novelo, konciza antaŭparoio de la tradukinto nin 
sciigas pri la vivo kaj cefaj verkoj de la novelisto kaj alportas 
bonan materialon por historio de la germana literaturo.

En la komencigo de Malriĉa Muzikisto (p. 147) stranga komik
sado de preslinioj faras tiun pagon almenaŭ parte nekomprenebla. 
Krom kelkaj preseraroj kaj neutilaj neologismoj (kurvetoj, partizanoj, 
akampananto, tesi (227) kuverto (225) la stilo kvankam iom tro 
periodema, estas generale korekta kaj ofte flua kaj imitinda.

** *

H om unkulo: Solecaj animoj, unuakta gajajo, trad. Oskar 
Siissmann. — Eger’a presejo (Hungarlando). — Prezo: Sm. 0. IO.

Tre gaja kaj sprita estas tiu unuakta komedieto facile prezent
ebla en Esperantistaj kunvenoj (per du sinjoroj kaj du sinjorinoj). 
La stilo posedas la necesan en teatranoj vivantecon kaj rapidfluecon, 
kaj ĝi estus nur laŭdinda, se la tradukinto ne uzus kelkajn neolog
ismojn aŭ nekorektajn radikojn, ekz. zako, legere, filistra, akileo, 
brutale, diskrecio, operedo. Verto.
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de S-ro M. pastro Dobrovoljac. — Proha: S-ro J. Mraz gvidas privatanBileto de blankbarbulo
La forigitaj makuletoj

- akolitis la Blankbarbulo:
Knabeto en la Stofo mem de sia vesto rimarkis 

sensignifan makuleton , O i terure ĉagrenigis lin kaj, 
malgraŭ la admonoj de sia patrino, li nepre volis ĝin 
forigi. Kio okazis ? Trueton li fa r is  en la Stofon teksaĵon. 
Grandigis rapide la trueto ĝis truo ka j fendo. Post kelkaj 
tagoj la vesto mem tute estis difektita.

Rakontis ankoraŭ la Blankbarbulo:
Sur dekstra vango belulino havis malgrandan lentugon 

—  etan maseton sur rozoj ka j lilioj. Ĝin riproĉi neniu eĉ 
pensus. Ĉagrenigis ĝ i tamen la elegantan virinon. Kurac
iston si venigis, kiu promesis malaperigi la makuleton. Kaj 
efektive ĝi malaperis, sed samtempe la vangaj rozoj 
kaj lilioj, la tuta darmo de Pfreŝa vizago.

N e plu rakontis la Blankbarbulo. Oni eniris la mango- 
Cambron kaj, dum la tagmanĝo, oni parolis pri tiuj, kiuj 
volis forpreni de nia Esperanta alfabeto unu aŭ alian literon, 
kiu malplaĉas al ili.

Gasto tamen opiniis, ke ĉar ni kombas niajn harojn 
per kombilo, brosi ilin ni devus per brosilo ka j tie per broso.

—  Prava v i  estas, respondis ta Blankbarbulo, sed, ĉar 
v i  tranĉas vian viandon per transdo, kial do v i ne al
portas ĝin al via buso per forkilo kaj ne per forko. Baldaŭ 
la ĉambristino forprenos de sur la tablotuko la panpecetojn 
per sove Uleto, kial do iti trinkos vian kafon per kulereto 
ka j ne per kulerileto ?

—  Ridinde! Cion oni ne povas sangi! tiom pli, ke 
sango, kiu sajnas aprobinda al Franco, Gajnus nek necesa, 
nek bona al Ruso, ktp. Vere estas, ke plej ofte niaj propraj 
nacilingvaj kutimoj inspiras niajn kritikojn kaj dezirojn. 
N i ne sangu Cion:

— Nek Cion, rediris la Blankbarbulo, nek ion! Ni, 
amikoj, kulturu nian gardenon, kiel S-ro Kandido ĉe 
Voltaire;  ni fosu nian sulkon ka j senlace propagandu 
Esperanton !

Tiel parolinte li ekfajrigis la cigaredon de sia amiko 
per alumeto. Th. Cari.

KRONI KO

Ni rememorigas, ke por la redakto de tiu rubriko ni bezona* la kunlaboradon 
de Ĉiuj legantoj, speciale de ĉiuj Delegitoj de UEA. NI plezure enpreso* «Iujn 
freŝajn  informojn pri kursoj, paroladoj, novaj grupoj, festoj, ktp. Oni bonvolu 
skribi koncize kaj tre legeble. Por esti enpresataj en la plej proksima N-ro, ĉiuj 
komunikaĵoj devas esti ricevataj de ni antaŭ ta IO* ka j 25» de Ciu monato. Pri 
m alnovaj fak to j n i ne raportas. La redakcio.

Aŭstrio-Hungario.

Czernovoitz: F-ino P. Melniĉukvina gvidas du kursojn kun 41 
anoj. — Graz: La Stiria Esp. Societo arangis la 3 kaj 7 aprilo 
publikajn paroladojn pri Esp. en la Landes-Oberrealschule; parolis 
S-ro Geier, Del.; ĉeestis 40 personoj. La 17 aprilo komenciĝis nova 
kurso sub gvidado de S-ro K. Baltei; partoprenas 20 anoj. La 
landestraro afable disponigis cambron en Ia Supera Provinca Real
lernejo. La Stiria Esp. Societo denove eldonis kvarpaĝan varbfolion 
en 2000 ekz. Gvidfolio tra Graz estas en preparo. Dum la regiona 
kunveno de la Esp-ianoj, la 22 aprilo, S-ro P. K. Geier faris parol
adon pti UEA kaj raportis pri la servoj faritaj de januaro ĝis nun.
— Pozega: Malfermigis la unua Esp. kurso kun 50 anoj sub gvidado

kurson kun IO anoj. La Virina gimnastika grupo .Sokol* arangis 
la 25 aprilo paroladon de S-ro Pitlik pri la europa peresperanta 
paroladvojaĝo.

Britujo,

Burnley: La generala kunveno de la grupo okazis komence 
de aprilo; la prezentitaj raportoj montris kontentigajn rezultatojn.
— Doncaster: Dum la generala kunveno de la grupo S-ro 
W, R. Jennings estis elektita kiel sekretario anstataŭ S-ro Rodgers, 
kiu prizorgis ĝis nun tiun oficon. • Dtmdee: S-ro .1. M. Wardcn el 
Edinburgh faris interesan paroladon kun lumbildoj pri Parizo, urbo 
de ia Deka kongreso. — London: La societo de Sutton havis 
okazon propagandi Esp. ĉe granda ekspozicio arangita de la Sutton 
Boy Scouts’ Association, ĉirkaŭ 900 propagandaj folietoj estis dis
donataj; la ekspozicion, kiu dauris du tagojn, vizitis ĉirkaŭ 1200 
personoj.

Francujo.

Cannes: S-ro Cresp, Del., Ia 2 majo faris paroladon pri Esp. 
kaj UEA. — Grenoble: Dum kunveno de la bulgaraj gestudentoj 
en la tica universitato S-ro Krestanof faris bonsukcesan paroladon 
pri Esp. kaj UEA. — Nice. La grupo organizis belan propagandan 
feston sub patronado de Ia urbestro, S-ro Generalo Goiran. Lu parol
adon faris S-ino M. Hocq. Koncerto finis tiun bone sukcesintan 
feston. — Toul: La 26 aprilo okazis sub prezido de S-ro D-ro 
Souchon la jara amika tagman*^) de la .Toula Stelo*. Laŭ peto de 
la ĉeestantaro S-ro M. Boubou faris paroladon pri Esp. kaj poste 
prezentis deklamajon. - -  St.Amand: La 30 aprilo okazis parolado 
de S-ro R. Richez, Del. en Fresnes. Ĉeestis 400 personoj. Sekvis 
kinematografa prezentado. — Vienne: Tre bone sukcesis la propa
ganda festo de .Sunradio*; la programo konsistis et komedieto, 
koncerto kaj balo.

Germanujo.

Berlin. S-ro Wi!liam faris paroladon, la 5 majo, pri la Panama- 
kanalo. - -  Danzig: En Ia monata kunsido de la grupo oni decidis 
prezenti petskribon al la magistrataro por ke ĝi nomu unu cl la novaj 
stratoj .Zamenhofstrasse*. — Dresden: Dum la monata kunveno de 
la Societo Esperanto S-ro D-ro Amhold faris tre interesan lumbild- 
paroladon pri sia vojaĝo al Madera, Alger, Napoli, Rom, Venecia 
kaj Brioni. — Hamburg: S-ro Senff faris paroladon pri sia vojaĝo 
al Tenerife, kie Ii dum sia ĉeesto antaŭ du jaroj fondis grupon, kiu 
nun havas 60 anojn. Eli la grupo Progreso F-ino Boldi paroladis 
pri sia vojaĝo al Skotlando. — Helmstedt: Fondigis laborista grupo 
kun 25 membroj. — KOnigsberg: U  grupo arangis amuzan vesperon 
por fini la vintran sezonon. — leipzig: La Esp. ekzameno de la 
policanoj, instruitaj de S-ro Degen, tre bone sukcesis. - Miesbach : 
Fondigis Esp. grupo kun 20 anoj, kiuj vizitas kurson, gvidatan de 
S-ro O. Ziegler. Prezidanto de la grupo estas S-ro Chr, Ziegler. — 
Zabrze: Kurso kun 20 anoj.

Hispanujo.

Barcelona: La 12 aprilo Barcelona Stelo kun la helpo de Ia 
grupoj en Tarrasa kaj Rubi organizis gravan ekskurson, kiun parto
prenis multaj samideanoj. La 18 aprilo la sama societo arangis 
balon, kiu bone sukcesis, kaj la IO aprilo okazis ekskurso al Vali- 
vidrera.

Rusujo.
Astraĥan: La Esp. Societo arangis dum la paskofesto Esp. 

ekspozicion, kiu estis bone vizitita. U  lokaj gazetoj favore raportis 
pri ĝi. — Ĥarkov: S-ro R. Brandt, profesoro de Ia Moskva uni-
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v e r s i s t o ,  fa r is  paroladon pri Esperanto Ĉeestis multaj personoj kaj 
In te ra l ie  kelkaj profesoroj. En multaj gazetoj aperis recenzoj. — 
Moskvo La Societo konsentis por la Tria Tutruslanda Kongreso 
en Moskvo 50 rublojn. — S-ro Obruĉev faris lumbildparoladon pri 
siaj vojagoj al Hina Dĵimgario — Drei: S-ro Ĵlvopiscev, fabrik
posedanto, dissendis pli ol 100.000 propagandajn folietojn pri Esp. 
kaj deklaris, ke de nun ii korespondas kun siaj eksterlandaj klientoj
en Esp. ...  Zaporojje-Katnienskoje: La amuza vespero arangita de
la loka Societo estis vizitita de pli ol UK) personoj La programo 
konsistis el komedieto, koncerto kaj diversaj deklamoj.

S er bujo.
(Nuprija: La 28 aprilo okazis propaganda parolado de S-ro 

L. Berger; kurso esias malfermita

Svisujo.
Arbon: Dank’al la klopodoj de S-ro O. Schmid kurso baldaŭ 

malfermigo»; enskribigis ĝis nun II) personoj.

Nord-Ameriko.
Hutte: S-ro E. H. Fain gvidas kurson kun 8 anoj. -  (.'/neago: 

S-ro D-ro li, K. Ŝimonek, Dei., gvidas sian duan klason kun 20 anoj.
— Fresno: Okazas kurso kun 5 anoj gvidata de S-ro T. L, McNeece.

ESPERANTO-KONGRESOJ

Vii. Kongreso de Orientbohemaj Esperantistoj
Tiu kongreso okazos la 21 majo en Prclouĉ, en la hotelo „Ĉemy 

Kun*. Je Ja 9 fi. matene malfermo de la Esp. ekspozicio kaj kun
veno de la Esperantistoj; je la 12 h. komuna fotografado, je la I h. 
komuna tagmanĝo; poste promenado; vespere diversaj prezentadoj.

IV. Bavara Esperanto-Kongreso
(j | okazis en Regensburg la 18 kaj 19 aprilo. La propaganda 

kunveno estis bone vizitata, kaj eeestis ankaŭ la urbestro. S-ro D-ro 
Orthal kun bona sukceso faris paroladon pri Esp. La 19 aprilo 
matene okazis la laborkunsidoj kun komuna tagmanĝo; posttagmeze 
automobila ekskurso al la „Wallialla\ Kici venontan kongresurbon 
oni elektis Bamberg.

V. Kongreso de la Esperantista Federacio de 
Provence

Gravan sukceson ricevis tiu kongreso okazinta en Cannes de 
ta 18 gis la 20 aprilo, kaj organizita de S-ro Cresp. prezidanto de 
ta Federacio kaj Delegito de UEA. Ĉiuj grupoj estis reprezentataj. 
La 18 aprilo dum la labora kunsido oni elektis novan komitaton; 
prezidanto de nun estas S-ro Lemarcband; tuj post ta komuna 
mango okazis venecia festo ĉe la haveno La 19 aprilo matene 
diservo kun Esp. prediko fariis de S-ro pastro Dol; poste oficiala 
akcepto de la kongresano} per la urbestro. Vespere okazis festeno, 
kiun partoprenis 100 personoj, interalie la urbestro kaj vicurbestro. 
Ia» 20 aprilo ekskurso al (misse, kin bone sukcesis.

Listo de la Kongresoj dum Pentekosto
Jen la listo de la Esperanto-Kongresoj an kunvenoj, okazantoj 

dum Pentekosto (31 majo I junio):
Bourg; Kongreso de ia Esp. Federacio de Burgonjo kaj Juro, 

kaj de la Esp. Rodana Federacio.
Franzensbad: Austria Esperanto logo.
Hontetis: Dana Esperantista Kunveno.
Leipzig: Germana Esperantista Kongreso (O. E. A.).
Mechelen: Belga Esperantista Kongreso (B. E. K.)
Sankt Gatien: Kunveno de Svisa Esperanta Societo (S. E. S.).
Sheffield: Brita Esperantista Kongreso (B. E. A.).
Szeged: Hungara Esperantista Kongreso.

Fine la Normanda Esperantista Kongreso okazos en Sottemlle- 
les-Rouen la 24 majo 1914 (ĝi koincidos kun ia inaŭguro de la
strato Zamenhof).

Al ĉiuj tiuj kongresoj kaj kunvenoj ni deziras plej bonan sukceson.
La pli multaj Esperantistaj manifestacioj okazas dum Pente

kosto; tion oni jam povis konstati en la antauaj jaroj, ĉ u  do ne 
tatigus koincidigi la proponitan tutmondan Esperanto-festotagon 
kun la dato de Pentekosto? Ĉu Esperanto ne estas, kiel solene 
diris Profesoro Mayor ĉe la Cambridge^ Kongreso, la moderna 
miraklo de Pentekosto?

D I V E R S A Ĵ O J
i

. . Esperanto en la saksa Parlamento. - -  En nia lasta No 
ni jam aludis pri la tie okazinta diskutado pro Esperanto. S-ro 
W. Hahn, sekretario de la Saksa Esperanto-Instituto, bonvolis sendi 
al ni la jenajn pluajn klarigojn;

Depost 1908, la jaro de la kvara kongreso en Dresdeno, Espe
ranto pli kaj pli guis Ia favoron de la Saksa registaro. La fondo 
de la Saksa Esperanto-Instituto, kiu dependas de la minis
terio de la internaj aferoj, kaj la arango de ia „Reĝa Espe- 
ranto-Biblioteko* estis certe la plej gravaj sukcesoj de la Dresdena 
mondkongreso. En la lastaj semajnoj, Esperanto denove estas pri
traktita en la saksa parlamento, kaj ni povas esti vere fieraj pri la 
ŝatateco de nia movado flanke de la tuta delegitaro. La saksaj 
esperantaj instruistoj estis petintaj pri enkonduko de la esperanta 
lerneja instruado. Plej efike kaj impresege parolis tiuokaze la fame
konata parlamentano D-ro Steche, la lerta kaj sukcesplena festparol- 
into de la Stutgarta kongreso, pri nia afero, interrompite de tempo 
a! tempo per la aplaudo de la delegitaro, kiu preskaŭ senescepte 
konsentis pri la interesega raporto. Ankaŭ kelkaj aliaj parlamentanoj 
esprimis per pluaj paroladoj sian favoron por nia movado kaj deziris, 
ke Ia rega registaro ĉiamaniere helpu al ia esperanta afero. Eĉ ne 
unu delegito kontraŭbatalis Esperanton mem. Same gojiga kiel Ia 
pritraktado de la temo flanke de la parlamento estis Ia respondo 
de la rega ministro, kiu ĉirkaŭc diris: .La rega registaro bone 
konas Ia grandajn progresojn de Esperanto en la lastaj jaroj kaj 
scias, ke multaj magistratoj apogas ĝin. Ĉar nun ne estas eble, 
akcepti Esperanton en la planojn de la popolaj lernejoj pro troa 
alia pritraktota materialo, tamen la ministerio tute konsentas, ke la 
magistratoj mem donu la lernejajn cambrojn senpage por la espe
ranta instruado." 

t

Tiuj rezultatoj estas tre gravaj, ĉar pri la parlamentaj paroladoj 
ĉiuj gazetoj raportas, kaj per tio Esperanto estas propagandita en 
la tuta lando. Certe estos la unua sekvo, ke laŭ la rekomendindaj 
vortoj de la ministro ia esperantaj instruistoj komencos kursojn en 
la lernejoj. Ni esperu, ke Esperanto ankaŭ en aliaj parlamentoj 
estos pritraktota tiel favore kiel en la saksa!

. . Esperanto-monumento. — Ni jam diversfoje aludis pri la 
starigo de Esperanto-monumento en la kuracurbo Franzensbad (Aŭ
strio). La malkovra ceremonio okazos dum Pentekosto, okaze de la 
tutaŭstria Esperanto-Kongreso. La sumo de la ĝisnunaj mondonacoj 
atingas 1796,50 Kronojn; 3000 Kronoj entute estas bezonataj. Sendu 
ĉiujn donacojn al S-ro J. Hechtl, Esp. Grupo, Franzensbad (Bohemujo).

. •. Nova propagandilo. La svisa .Esperanto-Auskunftsstellc* 
sciigas al ni, ke nia konata samideano S-ro H. J. Unger en Zurich 
(Svislando) nun laboras pri nova tre grava propagandilo. La libreto, 
kiti versajne aperos je la fino de tiu ĉi jaro,, prezentos al nia pro- 
pagandistaro rican sisteme ordigitan materialon pri la ĝisnunaj tut
mondaj sukcesoj kaj progresoj de Esperanto, ĉiujaraj aldonoj kaj 
kompletigoj zorgos pri daura laŭtempeco de la materialo. Speciale 
atentinde estas, ke Ia libreto sciigos nur tiajn sukcesojn, kiuj fakte 
ekzistas kaj ne dankas sian ekziston al la trogravlgemo de mal
zorgaj gazetaj raportantoj. Tial S-ro Unger kontrolos ĉiun noton,



t
klan ii voli» enmeti en slan bretaron. Pri internacia enketo, baldaŭ 
Urota por kompletigi ka) kontroii ia ĝis nun kolektitan rifan mate
rialon, ni ankoraŭ raportos. Hodiaa ni nur voias atentigi nian 
legantaron pri Uu ĉi valora propagandilo, khi certe multe utilos al 
nia movado, kontra ŭbatalante per nudaj veramoj la blufemon kaj 
trograndigemon de toj samideanoj, kluj ankoraŭ ne komprenis la 
grandan respondecon de sia dangera agado.

UEA e n  Londono. — - Jen resumo de Ia raporto de la 
(^efdelegito de UEA dum marto kaj aprilo:

Korespondado: Leteroj ricevitaj 224, forsenditaj 287.
Kotizaĵoj: Estas nun en Londono 239 membroj, tre kontentiga 

nombro.
Servoj: 46 servoj « ta s  faritaj, el kiuj 17 por komerco, l i  por 

turismo, 3 por studentoj, 15 diversaj. Jen ekzemploj de kelkaj 
servoj faritaj: La rusa registaro kolektas informojn el ĉiuj landoj 
pri la legoj rilate al ia kinematografoj (impostoj, ktp.); al ĝi la Del. 
sendis plenajn detalojn kune kun specimeno de la angla lego, sendis 
al rusa firmo detalojn pri pudromiksiloj, faris hotelaranĝojn por 
germana karavano, sendis al holandano liston de libertempaj kampoj, 
al rusa firmo adreson de fabrikisto de plumba lano por ia kunligo 
de metalaj tuboj, negocas kun kelkaj firmoj por partopreno en 
konkurso pri livero de granda nombro de motorbusoj por hungara 
urbo, ktp. ktp.

La (^efdelegito por Londono rememorigas, ke lia adreso estas 
mm 17, Halford Str., London W. Cl, ĉc la nova sidejo de B. E. A.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO

La kotizaĵoj por 1914 estas pageblaj al la Delegitoj, 
aŭ, se ne estas, a l la C. O. de UEA.

Ordinara membro: Fr. 2. 5 0  (Sm. I).
Subtenanta membro: Fr. 5  (Sm. 2).
Interŝanĝa aŭ Studenta Fako: Fr. 1 .2 5  (Sm. 0. 50). 
Esperantia Entrepreno: Fr. 1 2 .5 0  (Sm. 5).

Id. (Esperantista  o rg an iza jo ) :  Fr. 7 . 5 0  (Sm. 3).
Ĉiu membro paginta la kotizaĵon por 1914 ricevos de 

la C. O. de UEA la membrokarton kaj la Jarlibron.

Profesia statistiko de la Delegitoj. —  S-ro Frant.
Kucera, Del., K nezeves (B ohem ujo), faris statistikan tabelon 
de  la profesioj de  la D elegitoj kaj Subdelegito j d e  UEA laŭ 
la Oficiala Jarlibro (e ldono  1914). Ni ĉi-sube publikigas la 
rezultatojn de  tiu laboro. Inter krampoj estas la ciferoj por 
1913. K vankam , m algraŭ niaj adm onoj, sufiĉe multaj D ele
g ito j (3 4 7 )  ne  konigis  sian profesion, la sube legeblaj ciferoj 
tam en liveras sufiĉe gusta jn  indikojn pri la profesiaj okupoj 
de  nia  Delegitaro.

Instruado: 196 (167)
102 (99) instruistoj 14 (17) instruistinoj
80 (51) profesoroj

Komerco kaj industrio: 285 (207)
126 (98) komercistoj 47 (37) komercoficistoj
15 (12) agentoj 41 (22) bankoficistoj
IO (5) prokuristoj l i  (IO) asekuristoj
19 (15) librotenistoj 16 (8) industriistoj

Ŝtat- kaj publikoficistoj: 187 (137)
60 (17) ŝtat- kaj u rbofesto j 25 (24) milltoficistoj
30 (26) p Geoficistoj 42 (41) fervojoficistoj
5  (3) policoficisto] 7 (5) skribistoj

18 (9) dogan-kaj impostoficistoj

Diversaj profesioj: 500 (265)
6 (6) notarioj 9 (8) desegnistoj

33 (23) advokatoj 7 (3) fotografistoj
20 (17) pastroj 8 (2) artistoj
20 (7) Jurnalisto] IO (7) muzikistoj
10 (4) verkistoj 52 (43) ingenieroj
8 (6) redaktoroj ■ 12 arkitektoj

42 (42) studentoj 13 libristoj
62 (40) kuracistoj 39 oficistoj (ne precizigita)
31 (29) apotekistoj 14 presistoj
5 (3) drogistoj 18 laboristoj

21 (IO) dentistoj 21 metioj diversaj
7 (5) kemiistoj 

Entute 1515 personoj (kun 347 ne notitaj profesioj), el kiuj 
88 virinoj (6 °/o).

lnternacia Kongreso de la Komercaj Cambroj. ~
UEA aligis al la VI* Internacia K ongreso  de  la Komercaj 
Cam broj okazonta  en Parizo  (junio 1914). C l estos  tie 
reprezentata  de  S-roj Rollet de 1’Isle, p rez idan to  de la 
S. f. p. E ., Cam escasse, Del. en Parizo, kaj Cĉlestin  Rousseau, 
prezidanto  de  la p ropaganda  kom isiono  de S. f. p. E.

Etato de la Esperantianoj. —  Je  la 30 aprilo
estas enkasigitaj de  la Centra Kaso de  UEA 6 0 5 4  kotizaĵoj 
(el kiuj 126 sub tenan to j kaj 132  dum vivaj mem broj).

Fakaj membroj. -  Interŝanĝa F ako : 4 4 3 ;  S tudenta
F ak o : 32 .

Statistiko. —  M ovado de la korespondaĵo j de  la C. O . 
de  UEA dum  aprilo  1 9 1 4 :

Ricevitaj Forsenditaj M andatoj
1216  2554  218

Tuta  s u m o :  398 8 . Antaŭa m o n a to :  3225 . Antaua jaro 
(sam a m o n a to ) : 3225.

Financoj.
Konteltiro de U E A  por la monato aprilo 1914:

Enspezoj Fr. Elspezoj Fr.
M embroj 88 4 . 60 Oficejo 62. 85
Subtenantoj 4 0 . ~~ Salajroj 6 15. —
Entreprenoj 2 7 6 . 36 K orespondado 1 2 4 .5 0
Jarlibro 2 7 7 . 25 Materialo 6 1 . 9 5

Presajoj 21 . —
•  * Jarlibro 100. —-

Ofie. O rgano 9 7 .7 5

1478. 21 1 0 8 3 .0 5
Saldo 39 5 . 16 ’

lta i ,  A  t Sa t  feVBi A H  .  M

1 4 7 8 .2 1
0  * *  *  *  *  J  .*■ •

1 4 7 8 .2 1

Novaj Delegitoj.
Aleksandrovsk (Rusujo, Terek). — D.: Hugo Blank, studento, 

Filippovskaja 5, kv. 2.
Ctydebank (Skotlando, Glasgow). — D.: Duncan Keith, c o Scott,

30, Tay!or SL
Darlington (Anglujo). — D .: G. P. Woof, 8, Larchfield St. 
Eskilstuna (Svedujo). — D.: Peter Ekman, direktoro, KOpman- 

gatan 34a.
Johannesburg (Transvaal). — D .: E. C. Mawbey, s u b k a lk u lo .  
Pasoeroean (Java). — D .: Simon Joris Ysselsteln, instruisto. 
Szered (Hungario, Pozsony). — D .: Johano Kratochviila, instruisto.

Ŝanĝoj.
Amsterdam (Nederlando). -*■ D.: C. Hes, Geldersche Kade 102. 
Czernouoitz (Austrio, Bukovino). — D.: F-ino Pazja Melnlĉukivna, 

studentino, Dreifaltigkettsgasse 51.
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Le Creusot (Francujo, Samtie et Loire). — D,: Pierre Dejean, inge 
niero, 6, Rue de Macon.

Stfnveidnltz (Germanujo, Silenzio). -- D.: Richard Krause, Frei- 
burgerstrasse 15.

Eksigoj.
Horgo CU.: Soldan); Rugby (I).: Albono); Salt Lake City (D .: 

Jurgen «en).

Esperantia Parolejo
Pri nla propagando

Pri nia propagando ekzistas tute malsamaj opinioj. Dum 
unuj estas kontentaj pri la atingita rezultato, al Ia allaj la movado 
Sajnas kreski Iro malrapide. Gia stato gajnas al ili ne konforma al 
ia senlacaj multjaraj penadoj de la pioniroj. Efektive oni ofte povas 
dubi pri la langeco de la proponataj kaj aplikataj rimedoj. Ekzemple 
rni ie legis, ke la plej bona vojo por akceli nian movadon konsistas 
en tlo, ke la Esperantistoj aperigu kaj aĉetu kiel eble plej 
multe da literaturaj verkoj! Tamen, ĉu orii apartenas ai la kontentaj, 
ru al la malkontentaj, (-iuokaze estas ĉies deziro, ke ni preterlasu 
nenion, kio povas alproksimigi nian finan venkon, kaj tial eble 
miaj jenaj proponoj estas prikonsiderindaj.

1,: En nia movado multe da fortoj estas m alfara ta j kaj ne 
trafas sian celon, ĉar ofte mankas Ia gusta centra kondukado kaj 
direktado de nia propaganda agado. Ni dispecigas niajn fortojn, ĉar 
citi procedas lati sia propra recepto. Antau kelka tempo iu aperigis 
en Esp. gazeto alvokon, ke Esperantistoj de ĉiuj landoj sendu post
kapo»! al lia estro (tute negrava persono), por konvinki tiun ĉi pri 
Ia disvasteco de nia lingvo! Cu oni pafas paserojn per kanonoj?
-  Mi ne parolas generale pri la individua propagando, kiu estas 
necesa kaj tre efika, sed Ia kutime rekomendata maksimo: Ĉiu fosu 
slan sulkon! estas ofte nekomprenata. En la bela entuziasmo oni 
senkonsidere aplikas sian propagandan forton en maltauga loko, 
tiel, ke spertulo povus antaudiri malsukceson. Estas domage pri la 
perditaj energio kaj mono. .Ne malspari! energion, valorigu ĝin!“ 
admonas Proi. OstwaId. Ab hoste consitium! Ni do ankaŭ ĉiam 
demandi» nin, ĉu Ia akirota sukceso valoras elspezatan laboron kaj 
monon. Kaj ni agu ĉiam laŭ difinita plano, ni koncentrigu niajn 
fortojn! Kontraŭ tiu postulo ni plej grave pekas en la gazetara 
fako. Fiere ni anoncas, ke ni havas pli o! IDO gazetojn. Efektive 
tiu ĉi rimarkinda nombro estas nia malfemo. Ĉi tie havas lokon 
la proverbo: Malpli estus plu. Anstataŭ tiuj cent gazetetoj, el kiuj 
unuj apenaŭ vivas kaj aliaj mortadas, cl kiuj unuj malebligas ekzist
adon al aliaj, kiajn imponajn kaj potencajn gazetojn ni povus havi, 
se ankaŭ et tie ni koncentrigus niajn fortojn! Kaj kial tio ne estus 
ebla ? - El la gazetoj, kiuj estas nepre necesaj, kaj bone respondas 
al sia tasko, staras unualoke nia oficiala organo . Esperanto*. ĉiu  
el ni do per enu fortoj klopodu, ke ĝi havu kie! eble plej inuite 
da abonantoj. U u  serioza Esperantisto nepre devas ĝin aboni. 
Varbu por ĝi en ĉiu okazo, rekomendu ĝin al viaj samurbaj sam
ideanoj, ai viaj korespondantoj ktp. Se ni tiamaniere laborus, en 
malmultaj jaroj ni povus atingi, ke .Esperanto' havu almenaŭ 
•M> 10.000 abonantojn. Tio ebligus, ke gi aperu dusemajne kaj 
tatigu pli aktuala: tiu nombro certe farus impreson sur la neesper
antistojn, povus efike helpi al ni en la propagando, sed ĝi alportus 
al ni kroman bonajon: gazeto, aperanta en tiom da ekzempleroj, 
tadle havigus al si anoncojn, kaj tiamaniere eĉ neesperantistoj vole 
nevole subtenus nin. Kompreneble por atingi tiun celon estos nepre 
necese, ke ne plu aperu novaj organoj (escepte, se ili havas tute apartan 
taskon kaj estas bezonaj). Nebezonaj gazetoj grave malutilas al ni, 
kaj tial ni devas ilin bojkoti.

2* Ni propagandu unuavice ĉe homoj, kiuj havas bezonon de 
internacia lingvo. Inter ili ekzemple estas Ia sciencistoj. Mi atentigas

speciale pri la alvoko de la fizikistoj kaj kemiistoj aperinta antau 
nelonge en kelkaj gazetoj. Se ni sukcesus por subtenado de iliaj 
celadoj krei valoran organon por tiu scienco, tio certe konvinkus 
pri Ia valoro de nia lingvo kaj instigus aliajn sciencistojn al saina 
procedo. Same la ordeno .de Bontemplanoj sentas bezonon de 
komuna lingvo por sia internacia anaro. Ke ĉi tie estas taŭga kampo 
por nia lingvo, tion jam bone komprenis la Germana Esp.-Asocio, 
eldoninte broŝureton ,D er Guttempler und Esperanto*. Ni do nepre 
subtenu ĉi tiun propagandon (ankaŭ ia ^abstinenculoj kaj eĉ tiuj, kiuj 
.konsentas, ke ne povas esti festo ktp. sen fu m an ta  vino'), plej 
efike per abono de la gazeto .U  Internacia Abstinanta Observanto'  
(S-ro G. Brockhof, Bomlitz (Hannoverj Germanujo). Estus vera suk
cesego, se ni atingus, ke Esperanto farigu oficiala lingvo de tiu
grandega organizajo, kaj ĉar ĝia estro estas tre fervora al nia 
lingvo, tio efektive estas ebla.

Ni do laboru, samideanoj, kaj estu oferemaj, Ĉar neniu el n» 
estas tiel malrica, ke ii ne povus elspezi tian sumeton. Vi ja ne 
estas avaraj, kiam la demando estas pri via plezuro ĉ u  ni suk
cesos aŭ ne, tio dependas nur de nia bona volo.

Joseph Sommer (Del. Lippstadt).

Oni laŭdas!

. \  S-ro Rad. Petr, Esp-iano en Oiomouc (Moravio), kore dankas 
jenajn Delegitojn: S-rojn J. Camescasse, Paris, Th. Rousseau, Dijon, 
P. Schwartz, Sundlieim-Kehl, kaj S-inon Henriet en Dijon, por afablaj 
servoj kaj precizaj informoj.

S-ro Th. Roniger, Del. en Le Locle (Svisujo), kore dankas 
S-ron R. Zanardl, Esp-iano en Bologna, pro grava servo pri ko
merca afero.

. •. S-ro H. T. Hailey, Esp-iano en London, dankas S-ron C. Ron- 
cati, Del. en Nice pro faciligo de vizito en Riviera.

. •. S-ro M. Hyde, Esp-iano en Londono, tre kore dankas la Del. 
kaj Vicdel. en Firenze kaj Avignon, Ia Del. en Napoli, Genova, 
Nice, Antibes, Grasse, Toulon, Marseille, Barcelona, Zaragoza, Madrid, 
Cordoba, Gibraltar, Antwerpen, Hamburg kaj multajn aliajn samide
anojn en ĉiuj lokoj pro afabla sindona helpo kaj akcepto dum sia 
vojaĝo tra Eŭropo.

. ■. S-ro Or. li og oja v lev s ki j, Esp-iano en Vilna, esprimas sian 
plej sinceran dankon al S-roj V. Hirszovski, Del. en Varsovio, kaj 
E. Sos, Del. en Wien, pro bonegaj kondukoj tra la urbo.

. . S-ro K. Bartel, Esp-iano en Graz, tre dankas al F-ino Gerard,
Konsulino en Paris, S-ro Fricke, Del. en Frankfurt a. M., F-ino
Jcnckel, Konsulino en Hamburg kaj S-ro Silbernik, Del. en New
York, pro tre kontentigaj informoj, al la laste nomita ankaŭ pro 
bona konsilo.

Oni petas!
.-. S-ro Dobrovoljac, Esp-iano en Pozega (Kroatujo), petas 

alsendon de ĉiaspecaj Esperantanoj por aranĝi propagandan ekspo
zicion. La alsendontoj ricevos ii. poŝtkarton kun urba vidajo.

S-ro Raz, Del. en Beroun, apud Praha, petas ĉiujn sami
deanojn, ke ili sendu Esp. skribitajn protestojn al S-ro D-ro P-ro 
Oktavian VVagner, direktoro de la loka gimnazio, kiu malpermesis, 
ke la gestudentoj lernu Esperanton. Sekve de tiu malpermeso la
lernantoj de du kursoj, kiuj komenciĝis komence de aprilo, kaj kies 
nombro atingis 200, forrestis.

Esperantia Vivo
Edzigoj. — S-ro Jules Bouche, Esp-iano kaj ano de la Pariza 

Lsp. Grupo, kun F-ino Therese, el Mente (Francujo)."

S-ro Lucien Ldvy, Esp-iano en Avignon (Francujo) kun F-ino 
Ivonne Jacob.
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Reciproka Informado
Chi membro de UEA, kiu deziras ion scii pri iu ajn temo 

(komerco, turismo, libroj, institucioj, ktp.) skribu ai ni sian demandon. 
Ni ĝin enpresos ef tie kun vica numero. Tre versajne inter niaj 
membroj, kiuj apartenas ai plej diversaj medioj, landoj, profesioj, 
iu povos respondi. Tiun respondon li bonvolu resendi ai ni, kaj 
ni ĉi tie ĝin enpresos. Ni rezervas al ni ia rajton mallongigi kaj 
arangi ia tekston de la demandoj kaj respondoj kaj, eĉ tute forigi 
tiujn, kiuj estus kontraŭ la bonmoroj. Ia generalaj principoj de nia 
gazeto aŭ ne bavus sufice generalan intereson. La demandoj kaj 
respondoj estu kiel eble plej mallongaj kaj precizaj. Oni skribu ilin 
tre legeble sur apartaj paperfolioj aŭ poŝtkartoj, aldonante la numeron 
de Ia membrokarto de UEA.

Demandoj
32. Mi tre petas sciigi, ĉu ekzistas gvidlibro de Bosnio-Herce

govino itale aŭ germane (ia esperantan mi jam havas). Tiu ĉi 
gvidlibro devas doni h* informojn pri la hoteloj kaj ĉiuspecaj 
gastejoj en la lando; 2e priskribon de montaraj promenadoj; 3« sci
igojn pri kutimoj kaj lingvo de la logantoj. {Adreso de Ia librejo, 
prezo, paĝnombro estu montrataj). — M. 1011.

33. Ĉu ekzistas defendilo kontraŭ malsano, kiun kauzas venen- 
koiorigitaj fetoj dum itia preparado per enspirado de el ili eliranta 
venena polvo? — M. 4251,

34. Mi intencas komercadi strutplumojn servantajn kiel ornamo 
sur la ĉapeloj de Tinoj, ĉ u  iu povas nomi al mi vendejon aŭ 
adresojn de komercistoj pri tiu branco? Kiel eviti eblajn Impostojn? 
- -  M. 8460.

35. Aperis en Japanujo meteorologia jarbulteno kun Esp. aldono. 
Ĉu Su povas sciigi al ml adreson, kie ĝi estas ricevebla? M.6G33.

36. Kie sin turni por aĉeti vivantajn, sendifektajn mustelojn kaj 
mu sfe Ietojn aŭ junajn naskitarojn? — M. 4374.

37. Kiu povas doni adreson de bona pogranda firmo de kroĉetrikita 
punto, ktp., la tiel nomata turka punkto? — M. 2682.

38. Kia firmo fabrikas motociklojn por virinoj, kun du aŭ tri I 
radoj, sen selo, sed kun sego? — M. 8008.

39. Kia firmo fabrikas kesteton .Stniktatar" por konstruado de 
tubetoj, diversaj turetoj, pontetoj, ktp.? — M. 8008.

Respondoj
La unua cifero montras la numeron de la demando, la dua (inter krampoj) 

la pagon de Esperanto,^ sur kiu gi aperis.

4 (15). Rusaj urboj kun pli ol cent mil logantoj: Astralan IHO, 
Baku 218, Ĉenstofiov JOO, Dvinsk UO, Ekaterinoslav 195, Ekater- 
inodar 100, Elisavetgrad 100, Ĥatkov.238, Helsinki 145, Jaroslav l l i ,  
Kiev 550, Kiŝinev 131, Kokand 112, Lodz510, Minsk IOI, Moskvo 1675, 
Namangan 103, Niĵni-Novgorod 104, Nikolajev 104, Odessa 620, 
Omsk 130, Orenburg 105, Peterburgo 2018, Riga 528, Revel 117, 
Rostov 240, Samara 130, Sosnovlci IDO, Taŝkent 201, Tiflis 273, 
Tomsk l l i ,  Tula 132, Ufa 103, Varsovio 858, Vilno 200, Vitebsk 103, 
Vladivostok 120. — M. 8008.

22 (97). Mi plezure sciigos pri la bretona lingvo, kiun mi 
parolas kaj skribas. Sin turni al S-ro J. Mariette, havenestro, 
Hennebout (Morbihan, Franc.).

24 (113). Mi ne sclas, ĉu la verko de D-ro N. Schliemann aperis,
sed plenan informon pri Atlantis oni trovos en la libro de Ignatius
DoneIly, eldonita de Harper & Brother, New-York. — M. 3114. —
Aliaj verkoj pri Atlantis: Atlantis, lasta branco de malaperinta tero,
de Laurie A., riĉe ilustrita, 292 pagoj, prezo K. 1.60 (Sin. 0. 67),
ricevebla ĉe librejo E. Beaufort, Jungmanova ui. 21, Praha. Plie i
eliris kiel felietono en ĉiutaga gazeto .Grazske Noviny" (1912) kaj
poste kiel libro ordigis D-ro Svatek (Praha). Ainbaŭ libroj aperis 
hohe me. — M. 725.

UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO
G E N E V E  10. Ru e  d e  l a  b o u r s e  G E N E V E
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E k s t r a k t o j  e l  l a  k a t a l o g o :
En U suba Iisto ovi trovos U plej bonstilajn verkojn de U Esperanta literaturo. 

Ni rekomendis nur tiujn verkojn, kies stilo estas neriproCinda kaj kiuj esu* indaj 
esti en ta biblioteko de tiu bona Esperantisto.

Prejo
INSTRUADO, HISTORIO; <*Ir*nk*

rr»)
Fundam ento  de  Esperan to , kvinlingva, de D-ro ZAMENHOF.

Broŝ............................................................................................... 2. 20
Kun kartona k o v r i lo .......................................................... . 2 .75

Klasika Libro. Oficiala Gramatiko kaj Radikaro en poS-
formato. Kun i n g o ............................................................... 1.35

KABE. — Vortaro de  E speran to . Luksa, 176 p. Kun kar
tona k o v r i lo ...............................................................................4.50

CH. VERAX. — Enciklopedia V ortareto  E speran ta . Luksa,
250 p. ..........................................................................................6, TO

D-ro ZAMENHO!'’. — Lingvaj Respondoj. 2 volumoj (ĉiu) 0 .80
Ed. PRIVAT. — Karlo. Facila rakonto en 20 ĉapitroj, 5« eld., 36 p. 0 .50
Ed. PRIVAT. ~  K ursa Lernolibro. Instruilo per parola

metodo, 64 p...............................................................................0 .50
KABE. — Unua Legolibro. Gradigitaj legacoj, 4a eld., 180 p. 2. —
D-ro A. F1ŜER. — E sp eran ta  Legolibro. 2» eld., 116 p. . 0 .90
Z. ADAM (A. Zakrzewski). — Historio de  E speran to  (1887

ĝis 1912). 144 p ........................................ ...............................2 .30
Ed. PRIVAT. — Historio d e  l a  lingvo E speran to . Popola

eld., 54 p...................................................................................... 1.25
B. KOTZiN. — Historo kaj teorio  de  Ido. 144 p. . . . 1.50
R, DE LADEVEZE. — D em andaro  pri la historio , li tera

turo  kaj organizadoj de  E speran to  (por Esperantaj 
e k z a m e n o j) ............................................................................... 1.50

P. FRU1CTIER. — E speran ta  Sintakso, 75 p ..........................1,60
P. FRUICT1ER. E speran ta  V ortfarado laŭ la fundamento,

115 p. . . .  .......................................................................... 2.15

LITERATURO:
TRADUKOJ:

La Nova Testam ento . Eldonita de la Brita Biblia Societo.
614 p. Bind.................................................................................2 .25

Bind. kun nigra l e d o ................................................2.75
L u k s a .......................................................................... 4t „

D-ro ZAMENHOF. — Fundam enta  Krestomatio. 460 p. . 3 .75  
D-ro ZAMENHOF. — Hamleto. Tragedio de Shakespeare.

170 P............................................................................................. 2 .30
D-ro ZAMENHOF. -  Ifigenio en Taŭrido. Dramo de Gmthe.

I (Mi p ............................................................................................. ...... ....
D-ro ZAMENHOF. — La Rabistoj. Dramo de Sdi ille r. 144 p. 2 .30
D-ro ZAMENHOF. ~- La Revizoro. Komedio d t  G agoi I (K) p. 1.75
D-ro ZAMENHOF.— Marta. Rakonto de Eliza Orszesko. 238p. 3. -
M. F. ZAMENHOF. P ro v erb a ro  E speran ta . 82 p. . . . 2. —
FORE!.. — K u ltu rce lad o j de la  nuntem po. 50 p. . . . 1.25
A. GRABOWSKI. — K ondukanto  ka j Antologio. 180 p. . 2 .25
KABE. •— La F araon o . Romano de Prus. Tri volumoj, (ĉiu) 2 .6 0
KABE. — P a tro j kaj filoj. Romano de Turgenjev. 166 p. 3. -
KABE. — Fundo  de  I’ M izero. Romano de Sieroŝevskij. 91 p. 0 .85
KABE. — Poia A ntologio. 2» eld., 154 p...............................2 .20
S. MEYER. — Karmen. Romano de Mtrimte. 56 p. . . 1.35
RAMO. — Fabio la . Romano de K10 V/iseman. 428 p. . . 4. 35
RAMO. — En Svislando. Rakontoj de svisaj autoroj. 104 p. 2 . __
D-ro VALL1ENNE. — Eneido, de Virgilio. 274 p. . . .  3 .35

OklOlNALAĴOJ:
H. A. LUYKEN. —- P aŭ lo  D ebenham . Romano. 228 p. . 2 .80
H. A. LUYKEN. — M irinda am o . Romano. 295 p. . . . 3 .60
H. C  MEES. — La kauzo  de sen laboreco . 58 p. . . . i . 40
Ed. PRIVAT. — Pri E speran ta  L ite ra tu ro . Parolado. 24 p. 0 .8 0
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Prezo
(«franke)

Fr.
Ed.PRIVAT. — Ginevra. Lirika dramo. 48 p........................1.25
Ed.PRIVAT. — Tra t*Silento. Poemoj. Lukse eldonita . 1.50 

D-ro SCHULHOP. — Poemaro. Tri volumoj, (entute) . . 1.50 

D-ro VALLIENNE. — Kastelo de Prelongo. Romano. 450 p. 4.50 

D-ro VALLIENNE. — ĉ u  l i?  Romano. 450 p .......................4.50

MUZIKO:
K.JOST. ~  Esperantista Kantaro. 17 Uedoj. 40 p. . . i . — 
Esperantista Kantaro. 2* eld., IO» milo. 72 p .....................0.75

I N S I G N O J ,  F L A G O J :
Oficiala insigno de UEA. — Pinglo ati broĉo (poŝte reko

mendita) ...................................................................................
B u to n o ....................................................................................
Por Delegitoj. Pinglo, broĉo aŭ butono . . . . .

Esperantista insigno (modelo (jasse). Pinglo au broĉo 
(pofite re k o m e n d i ta ) .................................... ..........................

Butono............................................................................

Kravatpinglo.................................................... .....
Ĉ e n l n s l g n o .........................................................................

Esperantista fiago. 2 5 x 1 6  cm.................................................

1« --
1.25
0 .85
1.75
0 .75

A TENTU! — Ĉiuj verkoj supre notitaj estas sendataj afrankite. 
Por rekomendo aldonu 25 et.

REKLAMO
K O R E S P O N D A D O

L *=» letero. PK «  postkorto. PI ----- poŝtkartoj ilustritaj.
PM ** poŝtmarkoj. bfl. =  bildflanko.

A u e r b a c h  i . V . (Germanujo, Saksujo). — Membroj de la Espe
ranto Societo deziras korespondi kun ĉiuj landoj. Adresu ai: S-ro 
Hugo Gerisch, fabrikposedanto.

Br e d a  (Nederlando). — S-ro Th. Post, notaria komizo, 91a, 
Catharinastrato (kolektas sigelmarkojn ktp.).

B u d a p e s t  (Hungario). -  S-ro Ludoviko Vig, VII. Dob-ulca 72, 
l/II, PI.

B u d a p e s t  (Hungario). — S-ro Weisz Gyt>rgy, Nagydrofa utca 19, 
P I , PM. (kun ĉiuj landoj).

B u d a p e s t  (Hungario). — S-ro Georgo Sz£keiy, Wesselenyi
u. 20, PI., PM. (kun ĉiuj landoj).

B u d a p e s t  (Hungario). ~ Gefratoj Hazucha, IX. Ferencz-kŭrut
43. f, 5.. PI., PM.

C h a t e a u -Th ie r r y  (Francujo, Aisne). — S-ro Georges Delanoue, 
Del. de UKA, PM., PI., L. (kun ĉiuj landoj, deziras interŝanĝi PM.).

Ks s o n n e s  (Franculo, Seine et Oise). — S-ro Rene Dugimont, 
poste restante, L., PK., PM. (kun ĉiuj landoj).

F u e r t h  (Germanujo, Bavarujo). ~~ S-ro Joseg Mengele, urba 
ingeniero, Nŭrnbergerstr, 156, PI., L.

H o d o l a n y  (Aŭstrio, Moravio). — F-ino R. Martinikova, student
ino, PI. (kun Ciuj landoj).

J iĉin  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro M. Lukaŝ, Ĉelakovskĉho 85, 
PI., bfl., PM. (kun alilandaj samideanoj pri botaniko).

Le e k  (Anglujo). ~~ S-ro David Ingham, 38 Queen Street, PM.,
Pi., bft. (koloraj vidajoj).

Le e k  (Anglujo). — S-ro H. Goodwin, 12 Pleton Street, PI., bfl. 
(koloraj vidajoj).

Le e k  (Anglujo). S-ro D. Farvvell, 19 Parkes Street, PI., bfl. 
(koloraj, kun alilanduloj).

Le  M a r s  (Usono, iowa). — S-ro Charles D. Ray, D. O., PI. 
(kun Ciuj landoj).

Lu c k e n w a i .d e  (Germanujo, Brandenburga -- F-ino Emilio 
Kohler, Wiesenstr. 7, PI., PM., bil. (Esp, Ju m aloj; kun ĉiuj landoj 
volonte kun Afriko).

Lvss (Svisujo). -  S-ro Hermann Roth, P M v  Pie (teta ekster 
eŭropaj precipe aziaj landoj).

M a i s s e  (Francujo, Seine et Oise). — S-ro Louis Burle!, h la 
Gendarmerie, PK-, PM.

Plzen (Austrio, Bohemujo). — Anoj de la Laborista Esp. 
Grupo deziras korespondadi kun Esp. turistoj pri turismo. Adreso: 
Laborista Grupo Esperantista, Plzen,' Laborista Hejmo .Peklo*.

P o it ie r s  (Francujo, Vienne). —  La fraulino; kaj trafitoj de 
.Esperantista Junularo* deziras konstantan korespondadon kiui ĉiuj 
landoj. Sin turni al la prezidanto: S-ro Gaston Ldarge, studento, 
44, rue de la Cathedrale, PI., PM., L„ bfl.

Po v o a  d o  V a r z im  (Portugalio). — S-ro H e rm ito  Cunha, 
PI., bfl., PM.

P r i n s e n h a g e  (Nederlando). — S-ro G. van Ravels, Instruisto 
L., P K ., PI. '

P r o s t e j o v  (Aŭstrio, Moravio). — S-ro R. Fridrich, profesoro, 
ulice Rejskova IO, (kun samideanoj el malgrandaj, precipe sub
premataj nacioj: baska, dana, estona, finna, flandra, galicia, greka, 
irianda, kataluna, kimra, lltova, lohlSa, luĵica, serba, skota, slovena, 
ukraina ktp.

R e g e n s b u r o  (Germanujo, Bavarujo). — S-ro Anton Sailer, 
studento, Klostermeyergasse 3, PI. (precipe kun grekoj kaj neeŭrop- 
anoj; jurnalojn, libretojn).

Re u t l i n o e n  (Germanujo, Virtembergo). — S-ro Paul Kalbfell, 
bankoficisto, L ., P K , PI., bfl. (kun ĉiuj gesamideanoj pri artoj, psi
kologio, hipnozo).

St. C o l o m a  d e  F a r n ĉ s  (Hispanujo). — S-ro Petro Costa, PI. 
(ekstereŭropajn, PM. kun ĉiuj landoj).

S t. O m e r  (Francujo, Pas de Calais). — S-ro Gaston Broquet, 
H6tei de la Gare).

T j u m e n j  (Rusujo, Tobolsk. gub.). — S-ro Nikolaj Kosmiĉ Sar- 
takov, telegrafa kontoro, PI., L ., PK., PM., bfl.

Lo s o n  C (Hungario). — S-ro Jozefo Kiraly, Sŭkey u. 7, PI. (kun 
ĉiuj landoj).

V i l a  N o v a  d e  G a i a  (Portugal). — S-ro A Iberio* Rezende, Rua 
('abo Borges 135, PI., bfl. (koloritajn).

W a n d s b e c k  a p u d  H a m b u r g  (Germanujo.) — S-ro Aug. Brŭgge- 
mann, Bramfelderstr. 42, PM., PI. (sendos belajn PI. kontraŭ PM. 
uzitaj).

W ie n  (Aŭstrio). — S-ro Jozefo ĉamrda, X, Ettenrelchstr. 26, 
L , PI.

P E T O J  K A J  P R O P O N O J

ADRESOJN de kolektantoj kaj korespondantoj el ĉiuj landoj 
presigas senpage en ĉiu numero .Obroda*, studenta gazeto. Adreso: 
V. Srp, Praha II, Vodiĉkova 38, Esperanto-oficejo (Bohemujo).

AERGASLUMIGADO. — Aparaton por Aergaslumigado devas 
nepre posedi ĉiu, kiu logas tie, kie oni ne povas akiri lumigadon 
per elektro aŭ karbogaso. Malkara kaj tamen belega lumo. Petu 
prezaron. Adreso: J. M. J. Snoeijink, Denekamp (Nederlando).

AGENTECOJN por ĉiuj landoj prizorgas samideano, nomas 
devenojn ktp. Senpage, nur unu respondkup. Postlagerkarte 93, 
Berlin SO. 26.

ĈIUJ PERSONOJ, kiuj intencas veni al Kalifornio por viziti aŭ 
por vivi, estas petataj skribi siajn informpetojn ai la suba adreso. 
Ĝenerala informo pri ia Panama-Paciiika Ekspozicio kaj la samtempe 
okazonta Tut-Pacifika Esperanto-Kongreso estas senpage"donata. 
Berkeky Esperanto-societo, 1151 Oxford St., Berkeley, Kalifornio, 
Usono. i

ESPERANTISTOJ LEGU ATENTE! Ĉu vi volas Spari monon?
Se jes, kiam vi deziras ateti kian ajn komercejon francan, turnu vin 
al ia firmo Remy kaj K-in. ĉ i  profitigos vin je parto de diskonto 
ricevota de la fabrikistoj pri Ciuj artikloj. Skribu petojn kun re-
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[kupono) al Remy Icaj KL, K Omer t: konsulo de UEA, Softe 450 
(pakkesto), poste ceninle, Paris.

ESTRANTO PAROLATA. — Siklo, 2 2 X 1 6  et., blanka fundo 
kun verda skribo, el emajlo nur fr. 1,50 kun sendo. Universala 
Esperantia Librejo, IO, rne de la Bourse, Genĉve. *

HISTORIO. — Ni vendus el scienca biblioteko valoran libron 
titolitan .Geschichte der orientalischen Vŭlker im Aperturo* (german
lingve), aŭtoro Dr. F. Justi. La verko enhavas ampleksan materialon 
de valoraj ilustradoj, kartoj, 547 paĝoj. Prezo: fr. 7.50, sendo fr. I, 
Universala Esperantia Librejo, IO, rue de la Bourse, Geneve.

HOTELO .KANE* (Esp. Entr.) en Kiev, Fundukleevskaja t. 
Cambroj de Sm. 1— 10. Esperantistoj (kaj komizvojaĝisto citante 
.Esperanton*) ricevas 10%  rabato. Laŭvolo plena pensiono. Centra 
situacio, komforto, komercaj informoj por gastoj.

INFORMO. - - E. Souchay sciigas siajn korespondantojn, ke li 
ne plu logas 134 bld. Eselmans, sed 29 rue d'Abion, en Athis- 
Mons (Seine et Oise) en bela kaj sana ĉirkaŭajo de Parzio. Lia 
edzluo volonte akceptos hejme, kiel pagantan gaston, fra tinon 
d ez ira tan  perfektigi en ia franca lingvo.

^  •/ 1 ^ V* •* ^ S " A '• < . •» • . - . . • . .. '.Mm /  • ma' *. S  • r  • — afe 4. . • .  • . .t>. v  »  V  • ■ *-»»\

PENSION - LERNEJO: 17 St. Stephens Square, London W, 
D-ro O'Connor, M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.

PETO. Malrica studento de pli alta lemejo, por plibonigi 
sian sanon, sercas libertempan restadejon en freŝa aero. Li estas 
preta labori en gardeno; li ankaŭ scias fari galanteriajn objektojn 
el vitroperloj. Adreso: S. Bogdanowicz, Lipnik 560, Galicio, Biala.

RIMEDOJ por la konscia regulado de la infannombro (Nov- 
Malthuslsmo), havebla kontraŭ unu internacia respondkupono (lOsd.) 
ĉe D-ro J. Rutgers, Verhulstraat 9, Hago, Nederlando.

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas 
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sm.3.80. Librejo .Esperanto*, Lubjanski p r .3 ,Moskvo.

SENDU Sm. 0. 250 al Librejo .Espero*, Hago, Nederlando, kaj 
vi ricevos tre interesan moralfilozofian verketon de advokato J. M.
v an Stipriaan Luiscius, nomitan: Karaktero, 3« eldono kun 26 ĉapitroj

SIGELMARKOJ. — 100 novaj diversaj Esp. sigelmarkoj por 
50 sd. Mi vendas jus de mi eldonitan serion de 20 markoj en 5 
diversaj koloroj, plena kolekto de 100 ekzempleroj 50 sd/ Konto 
ĉe la ĉekbanko Esperantista. Adreso: Joan Amades, Peu de la Crcu 
N» IO, Barcelona, Hispanujo.

SPESMILO. — La konata spesmilmonero elpensita de P-ro 
de Saussure estas ankoraŭ havebla. La prezo kun sendkosto re
komendita estas fr. 3. Universala Esperantia Librejo, IO, rue de la 
Bourse, Geneve.

Schoenfels (Zugerberg, Svislando) — 1000 m. s./m.

Alpa Kuracejo kaj Sanatorio
por nerva j kaj in te rna j malsanoj. — Malfermita la tutan jaron

Plej alta instituto por hidroterapio kaj la ceteraj fizik.-
dietetikaj kuracmetodoj. Belega perspektivo al lago kaj altalpoj.
Oni petu prospekton. Esperanto parolata. Esperantista hejmo.
Moderaj prezoj. u  direk|anU kuracist0; .

D-ro Fr. Uhlmann, membro de TEKA.

La plej bela loko en Kalifornio estas LAKE COUNTY 
(graflando). Tie kreskas bone ciaj fruktoj, greno kaj legomoj. 
Malkara tero. Skribu por detaloj Lake Co, Land Co, 
L akeport, Kalifornio.

HOLDEN FRATOJ
liveras Botojn, Ŝuojn,

Sandalojn, Pantoflojn,
Kadukajn Ŝuojn.

Ŝtrumpojn kaj ŝtrump- 
etojn. Ĉiuj ekskluzive 
laŭ la tipo *Naturformo“

HOLDEN FRATOJ
3,  Harewood Piace, Oxford Circus, London W.
Katalogoj senpage. Oni parolas Esperante.

t
J »

< J h A  o  e f e l i d a n  i
Agrable facilfluantaj
Postulu prospekfon es-: 
perantan kaj senkostan • 

Specimenon de la  i 
fabrikanto !

GUNTHER WAGNER,S
H an n over [Germanujo] k a i li 
i:..........V ien o  f Austrio]*. . . . . . f i



148 (16) * E S P E R A N T O  * N* 9

HUNDO

o s m i o j

Kotvtraŭ. unu. a r̂a,aKltt.
R a b  a ! »  p  r i v e r o  i l to j .

P ete  r  b u  r g o .  *«. CeKbaLn.K5
9iap«,. f  8 pe r  a ato-
ta Ps i R .'Ilu; r olo )\i l n s t i t u t o .

L F. KAHAN
BERLIN S-O. 26

Dresdenerstrato 5

Reprezralaoto ile t r a u M  i  Liok
Fabrika por: Metalaj numerojnacinoj, 
polto-stam poj ka j stampo-kusenoj.

. ■*>*: rivae

o o o o o

Por:
Potejoj 
P* pe r  ejoj 
Ban Koj
ooooo

lcT)2]RABEb
iIMV*»0*«**•

O!
Iwr
Stanli Klan

. o o o o  o  

Por:
Postaj taj 
Fervojaj 
oficejoj

o o o o o

==s= Oni nepre postulu ia katalogon senpagan
En Ciu lando ml sercas reprezentantojn

kaj agentojn.
•V’ • •*» •

••• « 'n  •» >'««••• v» ».

La artefarita

^ W 0 N T A R s y N »■

STi

)• t . «*

H A N O

M
. . .  \ \ t  „

f
f

h»:mi / i;

BERLIN NW 6, Luisenstr. 
Oni parolas esperante!

51.

Mora kuracmetodo!
Por malsanoj de la asimilo, 
de la sango kaj por mal
sanoj de la koro kaj de la 
nervoj k.a. Oni mendu pro
spektojn esperantajn (sen
p a g e ^  broŝureton (20 Sd.).
— DU FAKKURACISTOJ. 
Direktoro: D-ro BREIGER.

Vi devas legi en la arte ilustrita

K O N G R E S A  G A Z E T O
Ja cirkulerojn de la Organiza Komitato; la informojn de ia Komisionoj; 
a praktikajn konsilojn deM.Z.A.; la artikolojn de famaj Esperantistoj; 

in nomaron de la Kongresanoj; la respondon al ĉiuj viaj demandoj. 
Q T -V  I ^
° i j -u  • •  por legi tion, necese estas ricevi la Gazeton. 

Ricevos gia nur la jam altantaj Kongresanoj

V I  . A J L J L Ĝ T J ! Se vi aligos ekzemple en marto, Ia la
de vi ricevota numero estos ia aprila.■* T** * r V-.—  — —

E. J. HOFFMANN

M

THUN
Fabrikejo de karton- kaj iadpakiioj

sen kaj kun stampo de la 
firmo tantaj el unu peco kun duobla faldo kaj lutita.
Patentskatoloj. — Skatoloj por konservaj©». — M irajoj 
-  Dozoj por uzadoj en apotekoj kaj Ĉiuj aliaj por

diversaj uzoj.
Litografio — Kro mo-p resavo

por skatoloj kaj rekiamafiŝoj. -  Reliefaj Stampaj©*.
Librobindejo kaj kartonatoj

Mekanika Laborejo
Telefono — Adreso telegrama: HOFFMANNS THUN

* s s s s w  2 « r a 1*  u - »

v.s

La viroj, kiuj deziras esti sanaj, sendu sian adreson al 
.Komerco", Lodz, Rusujo, Polujo, Konstantinovska 49, kie 
ili ricevos senpagan konsilon.

•  a  
a a
•  a 
a a• •

Modernaj lite ro j
a a
•  4

KompostmaĴlnoj j j
a aa»
a a  
•  •  
a a• a
• a

a aa• 
a a  
a a  
• aa»
a a
•  a 
a a  
a a
•  a• • 
• a  
a a
•  a 
a a• a •a
a a  
a a  
a a  
• a  
• a  
a a  
a a  
• a  
a a  
a a  
a a  
• a  
•  a 
a a  
a a

L a  P r e n j i !  B U d iler &  K
a* 
•  a  
a »

O ::
a#

1788 TELEFONO 1788
Ĉefa entrepreno:

Kirchenfeld

a »

a a

Bern Filio:
Gerechtigkeit&gasse

•  a
•  a 
a a  
a a  av• • ••

• •
•  a 
a a* •
•  a
•  a *•
•  a• • • • • • • •• r* - *• 
a *  
a a  
a *
•  a
•  a• • 
a *  • • »•
•  a 
a a  
• a• • 
a a  
a *  
a a

a a
a a

• • 
• a  
a a

a a
a a
a a
a a
a aa»
• a
a a

a a
a »
a aas
a a
a a
a a
•  a
•  a  
a a

a a
a a
a a
•  a 
a a  
a a  
a a  
a a  
a a

r:• a 
a a  
a a

•  a  
a a  
a a

a a  
a a  
•  a 
a a  
a a  
a a  
a a  
a a

rekomendas sin por

ellaborado de tiuspecaj presaĵaj
Honora diplomo (plej alta mencio) Thun 1899 

Medalo .Gutenberg* Leipzig 1905

ĉ iu  mendo estas plenumata gustoplene, ra
pide ka j malkare — Devizoj ĉiam senpage

STEREOTIPO :: PROPRA BINDEJO
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a a 13 rapidpresiloj 29 ĉevalfortoj ••

Abonu

G E R M A N - A U S T R I A  E S P E R A N T IS T O
A d m is trac io  : Wien I, Tuchlauben 18. — Jarabono Sm. 1.25, por Liganoj 
Sm, 0.ly>. *--• Konto ĉe (-ekbanko Esperantista.

*  KO., BERNO


